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INTRODUCTION 

AccorDING to the Mahasiddhasara Tantra the Mahanirvana 

belongs to the Rathakranta which according. to the 

Shaktimangala Tantra is the country north of the Vindhya 

Hills up to and including China. 

As to the suggestion that this Tantra 18 a modern one, 

written with the object of pushing the Reformist views 

of the celebrated Raja Rammohan Roy and his Guru 

Hariharananda Bharati, the reader is referred to the 

Chapter on the ^“ Religion of the Shaktas” which is to be 

found in the third edition of ^^ Shakti and Shakta”. The 

Raja based the teachings of his Brahma Dharma on the 
first three chapters of this Tantra. He was himself 

initiated by Hariharananda after Purashcharana. He never | 

discarded his Upavita which was found on his person when 

he died at Bristol in England. It 1s also well known that 

when he went to England he took with him all his personal 

servants. He had a Shaiva wife and his son by this wife 

also accompanied him to England. It has been to some a 

riddle how it was that the Raja based himself on a Tantra 

if this class of scripture is always as worthless as what 

it has been generally supposed to be, To meet this diffi- 

culty it has been suggested that the Mahanirvana was a 

fabrication in whole or in part of Hariharananda or that 
it has been tampered with by him with a view to check 

the abuses which were then current among Shakta Sadha- 
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kas. As against this view there are some arguments 

which have been set out in the Chapter above cited of 

० Shakti and Shakta”. 

The fourteen chapters published in this volume being 

the first part of the Mahanirvana (the second portion of 

which has not yet been obtained), was first published by 

the Adibrahma Samaja in the Shaka era 1798 (4.9. 1876) 

under the editorship of Ananda Chandra Vedantavagisha. 

The Tantra has been the subject of commentary by Hari- 

harananda. The manuscript of the commentary which is 

with the editor, is almost entirely in the Raja’s hand- 

writing. In the beginning of each chapter of the 

Commentary the Raja writes Om namo Brahmane and in 

the beginning of the Commentary to the 9th Chapter there 

is in addition to the above the following invocation “ Shvi- 

Shri-natha-pddambhoje myatam matirastu me”, which 

shows that the Raja who willed that his mind should ever 

rest on the lotus feet of the holy Guru maintained his 

faith in the continuance of the traditional spiritual heritage 

(Guru-piramparya-krama) which necessarily implies an 

attachment to a particular Sampradaya. The Samaja 

published both the texts and this commentary. 

The text was next published in the Bengali era 1293 
(a.D. 1886) by Krishna Gopala Bhakta with Jaganmohana 

Tarkalangkara as editor. This edition contained besides 

Bharati’s commentary an accurate Bengali translation as 

also copious explanatory notes by Tarkalangkara. Bhakta’s 

edition is apparently indebted to the Brahma Samaja 
publication for both the text and commentary. Jivananda 

Vidyasagara also published the text and commentary in 

Devanagara character. Shyama Charana Kaviratna 

brought out an edition of the book in the Bengali year 1513: 



INTRODUCTION ix 

(ap. 1906) in which he gave the text as also a translation 

in Bengali, This popular Tantra has also been published 

with Bengali translations by the proprietors of the Bengah 

Papers ‘Basumati’ and ‘Bangavasi’. R. M. Chattopadhyaya 

has also published the text. The text has also been issued 

by the Venkateshvara Press of Bombay with a Hindi 

translation. A noteworthy, though incomplete, edition (for 

it ends with the 158th verse of the 6th chapter) was 

published by Shri Shaktananda Sarasvati of the Dandi 

Sabha of Benares who began the publication of this book 

in the year 1298 (4.2. 1886) with an Adhyatmika Vyakhya 

by one Shankaracharya as also a Bengali translation. The 

latter commentator gives an esoteric interpretation criti- 

cising both Hariharananda and Tarkalangkara. 

The present text is based on that of Bhakta and of 

the Raja. 

A.A. 

Oxford, 2ist September, 1928. 





श्रीश्रीहिवायनमः 

पा 

कैठासवर्णनम् 
सदारिववणनम् | 2 
सघ्ययुगाचारव्यवहारकीत्तनम् | । „ ६ 
बरतायुगाचा्यवहारकीत्तनम् | . ॥ 2 
द्रापरयुगाचाप्यवहारकीत्तनम् 6 
कटियुगाचारध्यवहारकीत्तनम् । । . «< 
कलियुगे पञ्यु-दिव्यभावयोनिषेधः , । | , १२ 
पञुभावलक्षणम् St । । _ on 
दिव्यभावटक्षणम् | + {९ 
वीरसाधने ating ; । „ १३ 
AIST | , १३ 
कटिजातदुवृत्तमानवानामुद्धापेपायप्रश्ष . . १६९ 

्ितीयोटटासे 
कलियुगे जीवानां नि्तारोपायकथनम् | । १६२१ 
कलियुगे तन्त्रमागिणेव निस्तारः । । , १७ 
कठो वेदमन्त्राः निर्वरयाः | ~ १८ 
तन्त-देवता-स्प्रदायमेदकारणम् . ॥ । + २५ 



xl 

महानिर्वाणतन्तप्रदासा 

बह्यापासनक्रमः 

र ब्रह्यपदीसा 

परब्रह्योपाखनोपदेश्ः 

FAST. 

त्रह्ममन्य्रोद्धारः 

ब्रह्ममन्तार्यः, बह्ममन्तचेतन्यम् 

वहुवि नह्यमन्लाः 

ऋष्यादिकत्रिविधन्यासः . 

प्राणायामः . 
ATA . 

मानसपूजा, बाह्यप्रूजा 

पञ्चरल्नस्तवः 

जगन्मङ्कटकवचम् . 
बरह्मप्रणाम 

महाप्रसादग्रहणम् , प्रसादस्य माहात्म्यम् । 

बह्ममन्तिणः PATH 

AAO सन्घ्याद्लयम् . 

STAI प्रातःकरखम् ; ब्ह्ममन्ठपुरश्वरणर्म , 

बह्यदीक्नादिनन्वसाधनयोपवदयकता . : 

साक्ततैष्णवादीनां बह्ममन्वम्रहेणे अधिकारः 

अत्र गुरुविचारानावरयकता 

TA: SSRI. 

करौ पड्यु-दिव्यभावयोनिषेधः 

॥, क्षै 

TASTE 

¢ 

५८८ 

५९. 
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ASUS . । . ६२ 
प्रवख्कटिरक्षणम् # = 

सुरापानादिविधिः | ~ ६५ 

सत्कख्लक्षणकथनम् . । „ ६५ 

कटो संकल्पत एव घ्रेयः । । ५ “ae 
कलिकिङ्करनिरूपणम्  . ; = && 
सखव्यनिष्ठायाः प्ररासा . 4 । = + ६७ 

FSH युक्तिः , ॥ + ६७ 
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आआयाकाटिकासाधनप्रकासा, मन्त्रद्धारः । „ ष 
FATA AAT: : ; + ७५, 

qaaed विना शक्तिप्रूजा निष्फटा - : ४ „ ७७ 

प्रातः क्रन्यम् . ॥ प ४ ‘ 3 

युरुध्यानम् . ऽ | : „ ७८ 

गुरुप्रणामः, इषटदेवप्रणामः । ए । ~ se 
स्नानविधिः . : : ध : ~ ० 

रिखानन्धनादि । : _ 2 
चान्तिकी सन्ध्या | ; : : „ १ 

जिविघगायत्रीध्यानम् . ५ ध 

देवीगायन्रीकथनम् । । । „ «^ 
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तपणम् ; = - । > 
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atadad , दिग्बन्धनम् : +र 

wae: . । 4 7 SR 

जीवन्यासः , मातृकन्यासः : = € 

मातृकासर््वतीध्यानम् . : : : ~- €. 

अन्तमात॒कान्यासः । 8 „ ६.८ 
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विरोषाघ्यसंस्कारः ई , १०९ 
यन्त्रनिर्माणम् ॥ | ४. 
Pista ISAT । । | | 2. ee 
घटनिर्माणविधिः : । । . ११३ 
घटभेदे फरमेदकथनम् ~ ‘ | . ११४ 
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प्रथम्तत्वछन्षणम् , द्ितीयतत्त्वक्षणम् 
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अश्चिध्यानम्. ; : 

aa: सप्तजिह्वाः 

नह्यस्थापनम् 

REACH: 

Sea: . ; 

प्रक्रतहामः . 

स्विष्टिकृद्धोमः 
व्याहृतिहोमः 

पूर्णाह्तिः - 
रान्तिकम । 

अग्रिप्रा्धना, अभ्रिविसजनम् 

दक्षिणा, तिङकघास्णम् . 

पुष्पधारणम्. . 

नचरुकमं 

जानामः 

ऋतुसंस्कारः, 

गमाघानम् . 

पुंसवनम् 

पञ्चामृतम् . 

सीमन्तेन्नयनम् 
जातकमं 

1 

पाङ 

२९४ 

२९९६ 

२९६ 

RRS 

२२८ 

aS 

२२० 

RRQ 

RRR 

२२६ 

२३४ 

२२४ 

२९२५ 

२२.४६ 

२९५६ 

२२७ 

RRC 

२२९. 

RRS 

२४१ 

२४१ 

२९४६. 

२४८ 

Rao 

२५.० 

4, 
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नामकरणम् . 
निच्छरमणम् . 

TAMA 

वडाकरणम् - 

कण्वेघः 

उपनयनम् - 

गायत्रीत्याख्य) 

गार्हस्थाश्रमग्रहणम् 

विवाहः . 

कन्यासंप्रदानम् 
विवादहान्तकुदाण्डिकः 

दारान्तरपरिग्हे प्रथमाया अनुमतिः 

रोवविवाहः - 

ब्राह्मीसन्तया दायाहत्वम् 

saat दविध्यम् . 

दौवापदयजातिनिणयः 

दौवविवादे हेतुः 

RICA 

ates व्यवस्था 

ृद्धिभ्राद्धप्रयोगः 

पार्वणश्राद्रविधानम् 

श्राद्धविषये व्यवस्था 

एकोटिष्श्राद्रविधानम् 

व्रेतश्राद्धविघधानम् 

अौचव्यवस्था 

शावदाहव्यवस्था 

सहमरणनिषेधः 

TE 

R&R 

Ra & 

Rae 

RAG 

१५९. 

२६० 

Rae 

२६७ 

RES 

२७२ 

Rvs 

९७६ 

२.७६ 

२.७६. 

२५७६ 

२१९७९. 

२.७९, 

२८० 

२८१ 

२९.४ 

२९.५ 

९.१ 

२९.६ 

२९.६ 

२९... 

RQ: 



पूचीपत्रम 

मृतव्रह्मोपासकदेहस्थापनव्यवस्था 
अन्त्येष्टिक्रिया 

आद्राद्वाधिकारिणः 

तिखकाश्चनोत्सगः 

राय्यादिदानम् 

वृघोत्समः .. 
आद्यश्राद्रविधिः 

कौठप्रूजाप्रशंसा 
लुभकमदिननिणयः 

गृहप्रवेसानियमः, संक्षेपयात्रा 
दुर्गोत्सवादो कोठकृ्यम्. 
कोलमाहात्म्पम् 

पूर्णामिषेक । 
पूर्णाभिषेक अधिकारि गुवन्तराश्रयणम् 
TRS TST 
गणेदाप्रूजाध्यानादि 

पर्णामिषेकसंकल्पः 
गुस्वरणम् .. 

यागमण्डपसंस्कारादि 
घटस्थापनम् 
पात्रस्थापनम् | 

तर्पणविधिः; इष्टप्रजा, Faget 
र्णामिषेके राक्तिसाधकसम्मतिः 
पूर्णाभिषेक मन्त्रः 
पष्यमुखट्न्धमन्त्रस्य पुनग्रहणम् 
दिष्यनामकरणम् 

गुरुदक्षिणादिकम् 
अमृतदाने विधिः 



Xxil nearer 

प्रसादपरिवेरानं चक्रानुष्ानश्च 

र्णामिचेके नवगात्रादिकल्पभदः 

र्णामिपेकिगुम; श्रष्ठत्वम् 

दाक्ताभिषिक्तस्य चक्रेश्वतानिषेधः . । 

नुखुद्रव्यादिनिन्दायां दाषः 

Aaa करलाक्रत्याभावः 

aaa seat सिद्धिः 

Besse, 

CHITA STA 

दवीस्तुतिः . 

स्वपरानिष्टमेदेन पापस्य इविष्यम् 

दरिविधपापमोचने द्विविधोपायः । : 

राजदण्डविधिः 

RATT राज्ञः दण्डविघ्ानम् । 

खचुगुरुपापयोरपि विपर्तदण्डविधाने हेतुः : 

धामिकगाजानं प्रति प्रनाकत्तव्यम् 

अतिपाततकनिरखूपणं दण्डश्च 

व्यभिचारे दण्डः 

वारनारी पश्चादिगमने दण्डः 

ज्ञानतः पायुगसने दण्डः 

बटात्करि दण्डः | 

SISA, 

कामतः परच्ियः परपुरुषस्य दने दण्डः 

WSIS दण्डः , ॥ 

स्वगुद्याङ्क प्रदाने दण्डः. । : 

पल्लीव्यभिचारप्रामाणाभावे पतिकत्तव्यम् 

उपपतौ रममाणां पत्नीं पश्यन् तयोविनादो दण्डाभावः 

PASE: 9 

१४ 
२९४ 
axe 
a0 
ats 
२१६ 
on 
१७ 

२१९. 

RRR 

RRR 

AXA 

RRR 

२९४ 

ARG 

२२५. 

ARE 

२२९. 

RRS 

२२९, 

२२० 

२६० 

२२० 

२२१ 

RRR 

२२१ 
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THE 

aq: कन्तव्यनिरूतपणम् | , RRR 

मात्-पित्-पतिबन्धुनिरूपणम् । „ RRR 
ग्रासाच्छादनाहनिरूपणम् । । : , २३३ 

पत्नीं प्रति दुर्वाक्यादिकथने दण्डः . र + „ ३३४ 
भार्यायां मातृत्वाद्यारोपे दण्डः । | | . २३४ 

स्रीणां पुनरुद्रादविधिः . । , २३४ 

जारजपुत्रनिरूपणम् 8 । * ३५ 

भूणवधे दण्डः | - » २९ 
मनुष्यवधे दण्डविधिः . । । = २२६ 
गुरुजनप्रहरणादौ दण्डः , । ॥ . ३३७ 

राजद्रोहिहनने दण्डाभावः. $ ` ~ „ ३३७ 

नरघातकपाप निषूपणम् . a. oer 

अनवघानमनुष्यवधे दण्डः । - २३८ 

कुरुचारदूषकानां दण्डः - . = RRC 
सन्तानविक्रयादौ दण्डः .. । . : „ २३९ 

क्षतिपूरण दण्डः - < = RRS 
चौ्विरोषे दण्डविरोषः . । । „ ३४० 
कूटसाक्षिणोदण्डः ह । ~ २४१ 

प्राह्यग्राह्यसान््यनिरूपणम् । । | = ४१ 

कल्पितदल्िपिकरणे दण्डः । : „ २४२ 

AAR दण्डः । | । , २४२ 

दापथस्वूपम् | „ ३४३ 

रापथं कृत्वा मिथ्याभाष्णे पापम् . | | „ ~. 23 
AZAR । । . 393 

सुरामाहात्म्यम् । ॥ . २४४ 

पञथतत्वसेवनमाहात्म्यम् - । . २४९ 
अवेधसुरापाने दौषः । । „ ३४५ 
सुरासक्तानां दण्डः । : । ~ ३४५ 
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अतिपाननिरूपणम् , - २४६. 
मदमत्तानां दण्डः ‘ * ° : ~ २४६ 

अत्तिपानसक्तकोरः TE: ~ ३४७ 
नाह्यभार्यायाः सुरापान निषेधः . ३४७ 
असंस्कृतपखतत्वसंवने दण्डः - । । . ३४७ 
अवैधमांसादिसेवने प्रायश्धित्तम् . . ३४८ 
चक्रा्पितनिषिद्राननमक्षणे दोषाभावः . . ३४९ 
स्परदोषाभावनिरूपणम् - . . Ree 
qaqa पापम् . ३५० 
गवादिहननप्रायश्चित्तम् . : ; . २५० 

मृगयायां वैधपद्युवधे दोषाभावः । । . ३५२ 
TAS महागुरनिन्दयाच्च प्रायश्चित्तम् 8 ( . 342 

उपवासनियमः : : २५४ 

परनिन्दायां तथा आत्मश्छाघायां प्रायश्चित्तम् | . ३५४ 
महारोगादो प्रायश्चित्तम् - । : . २५५ 
दुष्टवापीकूपादिसंस्कारः - | ऽ : . ३५६ 
नीचवृत्तिद्धिजप्रायश्चित्तम् . ध : । ~ २३५७ 

दरादशेष्टासै 

दायभागकथनम् ८. ५ « ‘ 2G o— 3&9 

रयोदशो्छासे 
मूदप्रकृतेः रूपकल्पनायां युक्तिः - । : - २६६ 
प्रतिमा-गृह जखाङायादि प्रतिष्ठाफलम् . । . Bok 

वास्तुपुरुषप्रनापिधिः . Rok 
वास्तुमण्डलम् । : „ ७०५ 
वास्तुराक्षसध्यनम् । , Roe 
व स्तुदैयप्रूजने सर्वापच्छान्तिः | । , Gog 

प्रतिष्ठादौ नवग्रहादेः पूजाविधिः ~ ˆ „ ५2 



प्रहयन्त्रम् 

तत्र पूजाविधिः 

TEIN वर्णध्यानादि कथनम् 

दिक्पाख्पूजादि 

STITT . 

बरह्मानन्तयार्घ्यानकथनम् - 

प्रहवणानुरूपं पुष्पादिदानविधिः 

अग्नेः gaara 

सर्वकार्यष देवार्चनापितृतर्पणं कत्तैव्यम् 

असंस्कतनरायादिदाननिषेघः 

काम्पकमणि संकल्पप्रयोजनम् 

प्ोक्षणमन्त्रम् 

कायमेदे देवविदोषप्रूजनम् 

वास्तुयागविधिः 

गणपतिध्यानम् 

वूपसंस्कारः ` 
तडागाद्युत्समविधिः 
गृहप्रतिष्टा 

देवगेहप्रतिष्टा 

देवप्रूजोपचासाः 
उपचारनिवेदन मन्नम् 

देवगेदप्रांधना 

वाहनदानमन्त्रम् 

आरामसेत्वादि प्रतिष्ठक्रमः 

प्रतिमाङ्क न्यासादि 

भगवतीप्रूजनम् 
D 
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WABASH TA: 

रिवटिङ्माहात्म्पम्. 

अधिवासद्रव्याणि 

सदारिवध्यानम् 

मन्त्रोद्धारः .. 

वेदी शोधनम् 

तत्रदेव्याः IT 
देवीध्यानम् . 
मन्त्रोदघारः. 

नदिमन्त्रकथनम् 

प्रतिष्ठादिनक्रयम् 

गृहे छिद्स्थापनम् 
प्राथनम् 
प्राणप्रतिष्ठा; प्रजा 
TSM . 
अनन्तरदिनकरयम् 

छिङ्खस्थानान्तरकरणे निषेधः 
पूजावाध्वे कत्तव्यम् 
अन्यदोषटुष्टे विधिः 
महापीठादौ स्परादोषाद्यमावः 

का्म॑क्षयान्मुक्तिः 
तत्त्वज्ञानान्मुक्तिः 

योगर्ब्दव्युत्पत्तिः 
चतुर्विधावधूतठक्षणानि . 
बाह्रौवावधूतयोः कर्तव्यकर्माणि 

महानिर्वाणतन्त्रम 

aahiter’ 

८ आओ ̀  तत्सत् ` मन्व माहात्म्यम् .. 



सूचीपत्रम 

aaa निलनेमित्तिकक्रियानधिकारः 

णव्राहमवधूतस्य सवकमण्यनधिकारः . 

चतुविधावधतपाहात्यकथनम् 

सर्वषां FOTN अधिकारः 

दुटधममाहात्म्यम् 
महानिर्वाणतन््रसय HAA, 

सूचीपत्रं समापत् । 





ओं नमो ब्रह्मणे | 

तवा ष्डान्नायममेयशक्तिः सदादिवः प्रेरित आदिशक्तया । 
जगाद ag कुल्वारिररमिरवाणतन्तं महता समस्तम् ॥ 

स्मारं स्मारं परह्य नामं नामं गुरोः पदम् | 

निरपेक्षं वचः शम्भोर्विवृणोमि यथामति ॥ 

वेदादिबोधितसमस्तपुष्यकम्मच्छिदकातिनिन्दितानन्तपापकमंप्रवत्तेककरि- 
gma सति परमातमचिन्तनायननुरक्तानां नानाविधपापकमगप्रसक्तानां 

राणां कथं निस्तारो मविप्यतीति सञ्चिन्तयन्ती पावती कैकासरिखः तिन्तं 
कारुण्यवन्तं सदाशिवं प्रति तेषां निस्तारोपायमप्राक्षीदैतत्तदेवाह--गिरीन्द्र- 
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दोल्यसोगन्ध्यम 

अप्टरोगणसङगीतकसख्ष्वनिनिना न | 

स्थिरच्छायद्रमच्छायाच्छादिते खिग्धमञ्जुटे ॥ ३ । 
कोकिटसन्दोहसङ्घुष्टविपिनान्तरे । 

सर्वदा खगणेः सार म्रतुराजनिषेविते ॥ 

शिखर इत्यादिभिः | तत तस्मिन् गिरीन्द्रयिखरे पवंताधिराजस्य कैलासस्य ay 

Rad मौनधरं मौनिनं fa वीक्ष्य विलोक्य carat हितकाम्यया जनानां 

हितेच्छया पार्वती देवी विनयावनता सती शिवमव्रवीदिव्येकादश्छोक स्थितेः 

पदरैरन्वयः | मौनधरमित्यनेन कथानवसरो दर्दितः | रम्ये cardia सप्तम्यन्तानि 
तयोदशपदानि गिरीन्द्रशिखरे हव्यस्य विहोषणानि | चराचरजगदुगुरुमित्यादीनि 

द्वितीयान्तानि पदानि तु रिवमित्यस्येति बोद्धव्यम् | रम्यते क्रीड्यते सिद्धचार्- 

णादिभियेत तद्रम्यं तस्मिन् । पोरदुपधादिप्यधिकरण थत् | नानारन्नोपशोभिते 

अनेकैः पद्मरागमरकतादिभी रन्नैविराजिते | नानावृक्षस्ताकीर्णे अनेकरैवृक्षरनेका- 
मि्कतामिश्च cara | नानापक्षिरुते नानाविधानां पक्षिणां शब्दै्युक्ते ॥ १ | 

स्व्ुकुघुमामोदमोदिते सकट्वसन्ताथुतुसम्बन्धिषुप्पसंम्बन्धिभिरतिम- 

नोहारिमि्गन्धेः gelled अतएव सुमनोहरे अतिमनोहारके शैत्येन सौगन्ध्येन 
मन्येन चादयः युक्तेः मरुद्विर्वायुभिरुपवीजिते ॥ २ ॥ 

अप्सरोगणेत्यादि | अप्सरसां गणे: समूहैः सङ्गीतो यः करुध्वनि्गम्भीरः 

राब्दस्तेन निनादिते शब्दिते | स्थिरा अचञ्चला छाया येषां द्रुमाणां तेषां छाया- 
भिङ्छादिते छने | सिग्धं चिक्रणच्च तन्म FAs सुन्दरश्चेति स्िग्धमन्जुरं तस्मिन् | 

aaah | मत्तानां कोकिलानां सन्दोहेन समूहेन सङ्धुष्ं संशब्दितं 
विपिनान्तरं बनमध्यं यस्मिन् तम्मिन् | सवदा सवेस्मिन् कारे व्वगणेभ्रैमरादिभिः 
साद्धेमतुराजेन वसन्तेन निषेविते !॥ ४ ॥ 



ETAT: A 

दिगम्बरं दीननाधं a 

गङ्गारीकसरसंसि चः 

विरोचनं विरोकेशं विशुख्वरधारिणम् ॥ < 

सिद्धेस्यादि | देवयोनिभिः सिद्धेः चारणेर्मन्धर्वैः गाणपत्यगणेगेणपति- 

स्वामिकेमेणेश्च | व्रते रुद्धे । देवं दीपिमन्तं । चराचरजगद्भुरं चराणां जज्ग- 
मानामचराणां स्थावराणाच्च जगतां पितरम् } “५ ॥ 

सदेव्यादि | सदा सवेदा शिवं कल्याणं यस्य यस्माद्वा di सदा 
आनन्दः सत् सवेदास्थायी वा आनन्दो यस्य तं | सतः साधून् वा आनन्द- 
यति यः त॑ | करुणागृतस।गरं दयारूपस्य पीयूषस्य समुद्रं | कपूर्कुन्दधवलं 
कर्पूरकुन्दवत् शुभ्रं | शुद्धसत्त्वमयं विमल्सत््वगुणप्रधानं | विसं व्यापकम् ॥ ६॥ 

दिमित्यादि | दिगेवाम्बरं वशं यस्य तं वस्लरहितमित्यथेः | दीननाथ 

दरिद्राणां जनानां भर्तारं । योगीन्द्रं योगः परमातमचिन्तनं तद्वत्स श्रेष्ठं | 

योगिवछछभं योगिनान्दयितं । योगिनो aaa: भरिया यस्येति वा तं । गङ्गायाः 
रीक्रैरितस्ततो विक्षिपतैरम्बुकणेः संसिक्तेन जरामण्डलेन जटासमूहेन मण्डितम्॥७॥ 

frida | विभूतिभूषरितं मर्ममिरटङ्कृतं 1. रान्तं संयतार्न्तःकरणं | 
व्याखाः सर्पा एव मारा यस्य तं । कपालिनं वकपाट्लाखिनं | 
asad दृयते यस्तानि रोचनानि नेवाणि तानि वरीणि यस्य तं । चिरोकेशं 
याणां लोकानामथिष्ठातारं | विरट्वरधारिणं faaey वरं fees वरश्च 
वा धत्त शीरं यस्येति व्िद्यूखवरधारी तम् ॥ ८ ॥ 



ट महानिर्वाणतन्तम, 

# छ | i 

ध नि 

y gna ein ५ ^ 

yee वीक्ष्य खोकानां हि 

विनयावनता देवी पावती सिवमव्वीत् ॥ १० ॥ 

र पानेत्युवाच | 

देवदेव जगन्नाथ AAT करुणानि 

लदधीनाऽस्मि देवेदा तवाऽन््ञाकारिणी सदा ॥ 99 ॥ 

विनाऽऽज्ञया मया किञ्चिद्धाषितुं नेव शक्यत | 

करपावटेरो मयि चेत् सखेहोऽस्ति यदि मां प्रति 

तदा निवेयते किञ्चिन्मनसा यदहिचारितिम् ।॥ १२ tt 

आधित्यादि | आदु afte तोषरस्तुष्टियेस्य तम् | ज्ञानमयं ज्ञानं तत्त्वतः 

समस्तपदार्थावयोधस्तदात्मकम् | कैवल्यफल्दायकं निवणद्पस्य फलस्य दातारम् । 

निर्विकल्पं निरतो विकल्पो विविधा कल्पना यस्मात् तम् । निरातङ्कं 

निगेतः आतङ्कः तापशयङ्का यस्मात् तम् । निर्विंरोषं नानाविधमेदरदहितम् | 

निरञ्जनं अविदषामप्रत्यक्षम् ॥ ९ ॥ 

सर्वघामित्यादि । निरामयं faa आमयो व्याधि्ेस्मात्तम् |} १० ॥ 

पावेती रिव प्रति किमन्रवीदिव्यपेक्षायामाह-- श्रीपा्वदयुवाच | देव- ` 

ayaa | दै aaa देवानाभिन्द्रादीनामपि नियन्तः यतोऽहं खदधीना तव् 

वशीभूता सदा सवेभ्मित् काके तवाऽऽज्ञाकारिणी चाऽस्मि | अत्तस्तवाज्ञया विना 

किञ्चिदपि भाषितुं कथयितुं नैव मया शक्यते 1 ११ ॥ १२॥ 



THe: & 

दायस्य RITA महेश्वर । 
तुमहां वा Fay: स्वेराखरवित् ॥ १३ ॥ छेत्ता भा 

aaa उवाच | 

किमुच्यते महाप्राज्ञे कथ्यतां sass 

यदकथ्यं गणेरोऽपि स्कन्दे सेनापतावपि ॥ १४ Il 
यिष्यामि स्रगोप्यमपि यद्वत 

किमस्ति त्रिषु लोकेषु गोपनीयं तवाग्रतः ॥ १५ ॥ 

मम रूपाऽसि देवि a न भेदोऽस्ति ठया मम | 

aaa कि न जानासि दनभिक्ञव प्रच्छसि ॥ १६॥ 

इति देववचः श्चा पवेती हृष्टमानसा | 

विनयावनता साध्वी परिपप्रच्छ शङ्करम् ॥ 9७ ॥ 

तदन्य इति | त्वत्तो ऽन्यस्त्वदन्य इति पद्धमीतस्घुरुषः | त्वदिति 

पञ्चम्यन्तं भिन्न वा पदम् | २३ Il 

पावेत्या प्रष्टव्यमथेमभिजिज्ञासुः श्रीसदारिव उवाच | किसच्यते 
इत्यादि । गणेरोऽपि स्कन्दे कार्सिकेये सनापतावपीति व्याहता मगवता 

महादेवेन aerials मदतिपियत्वाद तिगुद्यस्याप्यथस्य वरात्करेणाप्यभि- 
धायने योग्यत्वमस्तीति सूचितम् ॥ 22 ॥ 

तवाम इति i तवाग्रतस्त्वदमरे गोपनीयं त्रिप्वपि ae किं वस्त्वस्ति 
अपितु न fae: | aa cand: आचादिभ्य उपसंख्यानमिति सक्ष- 
म्यन्तात् स्वार्थे तसिः ।॥ १५५ ॥ 

HA eure | रूप्यते खूपक्रिया वििष्टा विधीयते इति हया | 
कमेण्यच् | मम रूपा मद्रुपशालिनीत्य्थः | मत्स्वरूपेति पठि तु मया सह 
समानमेकं SG यस्याः सा | अनयिक्ञेव अविदषी इव ॥ १६ Uy १५७ ॥ 



महानिर्वाणतन्तम् 

श्रीओआद्योवाच | 

भजन् सवमृतेरा = 

\ छ, 

स्वाघ्यायध्यानतपसा दयादानिजिः न याः | 
महाबला महावीर्य्या महासचपराक्रमाः ॥ २१ | 

पावती ast किं परिपप्रच्छेव्याकाडक्षायामाह श्रीजा्योवाच 
भगवच्नित्यादि | हे भगवन् रेश्चर््यादिशारिन् | स्वैभूतेश्च स्वेषां भूतानां 
नियन्तः | यथा श्रुतिस्रतिसंहिताचुपदेरेन स्त्रेतादौ मवता खोक निस्तारिता 
एवं दुष्टकमेमरवक्तेके पापिनि करावपि केनाप्युपायेन दयावता मवतैव मनुष्या 

द्त्याशयेनाह-- क्रुपावतेव्यादि ।॥ १८ A 

प्रकारिता sare | सर्वे घमां उपवृंहिता afar येषु ते 1 १९॥ 
तदुक्तव्यादि । कृते युगे सत्ययुगे । भुवि प्रथिव्याम् । qoute 

मानवाः तदुक्तयोगयज्ञायेरवेमापितेरनिम्तासेपायभूतेर्थज्ञादिमिः कर्मभिर्देवाय 
पितुश्च प्रीणयन्तस्त पयन्त आसन्निति पञ्चमश्छोकस्थितेन पदेनान्वयः i २० ॥ 

स्वाध्यायेत्यादि । स्वाध्यायो वेदाध्ययनं ध्यानं परमात्मचिन्तनं तपः 
PSAs दया निप्कारणपर्दुःखनारेच्छा दानं न्यायार्जितस्य धनादेः 
पत्रेऽपणं तैः सर्वेविचिष्टा मानवा आसन् | fae इत्यादीनां सर्वेषा 
जसन्तानां पदानामासन्नित्यत्रान्वयो विधातव्यः | जितेन्द्रिया वसीकृतचक्षुरादयः। 



प्रथमोह्टासः 9 

देवायतनगा A देवकस्पा SST: | 

सलयघमेपराः GA साधवः सलयवादिनः ॥ २२ ॥ 

प्रथमोह्धासः ७ 

दैवायतनमा मत्य देवकस्पा TST: | 

सलयघमेपराः स्वै साधवः सलयवादिनः ॥ २२ ॥ 



मृहानि्वाणतन्लम् (५ 

गावो ऽपि दुग्धसस्पं नः 

नाजकछटम्रत्युस्ततासीत् न दु मि . aq aT कूजः | 

हाः पुष्टाः सदयेभ्यास्तेजोरूपगुणान्वि 

स्रियो न व्यभिचारिण्यः परतिभक्िपरायणाः ॥ २८ ॥ 

व्ाह्यणाः क्षिया वैर्याः शद्धा: सखाचाखविनः | 

सवेधर्मयजन्तस्तं निस्तारपदवीं गताः ॥ २९ ॥ 

कते व्यतीत Aq दषा धमव्यतिक्रमसः 
७, 

वेदो छकमेभिमेच्या न रात्रः BLATT ॥ २० ॥ 

TSU कम्मं वेदिकं भृरिसाघनम् | 
कतु न योभ्या मनुजाधिन्ताव्याकरुटमानसाः ॥ ३१ ॥ 

त्यक्तं कत न चाहन्ति सदा कातस्चेतसः | 

वदाथेयुक्तशाखराणि स्म्रतिरूपाणि Was ॥ ३२ ॥ 

तदा a प्रकटीचछय तपः स्वाच्यायदुवेखन् | 
लोकानतारयः पापात् दुःखद्योकामयप्रदात् ॥ ३२ ॥ 

भूमय इति | पनज्जन्या Fat: ॥ २७ || 

नेत्यादि | तव Bag | रुजो रोगाः | सदा आरोग्यं येषान्ते | 
नजारू्पगुणान्विताः AMAT BIN अन्यैश्च गुणैर्युक्तः | २८ ॥ 

ब्राह्मणा इत्यादि | यजन्तः परमेश्वरमचेयन्तः ॥ २० ॥ 

करुते इत्यादि | करने स्ययुगे व्यतीते fama सति तरेतायां चायातायां 
सत्यां यदा वेदाक्तकमभिमस्या मनुष्याः स्वेष्टसाधने आात्मनोऽभीषएटसम्पादने 

Wel: समथा न TTT: | यदा च भूरीणि वह्नि साधनानि यस्य तद् भूरि- 



TE: Q 

रोपे मनुजे आधिव्याधिसमाकुः 

संहितादुपदेदोन व्वयेवोदधारिता नराः ॥ ३५ ॥ 
आयाते पापिनि करौ सर्वधर्मविरोपिनि ¦ 
दुराचारे SHIFT दुष्टकमपवत्तके ॥ २६ ॥ 

साधनम् | अतएव वहङ्केदकरं बहनां seat जनकम् । अथवा वहुभिः Fe: 

क्रियते निप्पायते यत्तद् वहुङ्केदाकरम् | बाहुलकात् कर्म्मण्यच् | अतणएवेदरं 

वेदिकं कर्मकर चिन्ताव्यादुखमानसा मनुजा मनुष्या योग्या न बभूवु 

यदा च सदा कातरचतसः सर्वदा अधीरस्वान्ता मनुजा वेदिकक्मत्यागे नाना- 

दोषश्रवणात् तत् RH Sh ASMA BIS नाहेन्ति स्म तदा 

धर्मव्यतिक्रमं wilsg wafer वा ष्टा स्प्रतिरूपाणि वेदाथैयुक्त- 

TAT भूतले TES तपःस्वाध्यायदुवखान् लोकान जनान् पापात् 

त्वमतारयः तारितवानिव्यन्वयः || 20-23 | 

त्वामिति | यतम्त्वमेवम्भृतोऽतमस्त्वां faa योजनीयम् | घोरसंसारसागरे 

मयानक्रसंसारसमुद्रे । प्रथुजगसतिः ॥ ३४ ॥ 

तत इत्यादि | teamed स्म्रतिभिरुक्तानि यानि सुक्रतानि 

पण्यानि तैरज्चिते वक्ते । धर्मा्धखेपे धर्मस्यार्द म्पतीति धर्माद्धलोपस्तम्मिन् | 

स्मरदयुक्तयुकरृतोज्द्िते इति धर्माद्धेखोपे इति च द्वापरं हव्यस्य विषं मनुजे 

इत्यस्य वेति बोध्यम् | आधिमानसी व्यथा ॥ २५ ॥ 

aaa इत्यादि | दुराचरे दुष्ट आचारो यत्र तस्मिन् ॥ ३६ ॥ 
a 



१० महानिर्वाणतन्तम् 

न वेदाः प्रभवस्तत 
नाने तिह 

aul मरणं कुतः | 

तदा लोखा भवि धमकमवहिखाः | i 
उच्छृङ्खल मदोन्मत्ताः पापकमेरताः सदा । 
कामुका खोटपाः क्रूरा निष्ठुरा FAM: दहाठा; ॥ ३९ ॥ 
स्वत्पायुमन्दमतयो रोगरोकसमाकुखः | 
निःश्रीका निव्रला नीचा नीचाचारपरायणाः ॥ ४० ॥ 
नीचसंसर्मनिरताः परवित्तापहारकाः | 
परनिन्दापरद्रोहपरिादपराः खलाः ॥ ६५ ॥ 
Ree पापशड्माभयविवजिताः 
निधना मलिना दीना दद्ट्राधिररोगिणः ॥ ४२ ॥ 
विप्राः शद्रसमाचाशः सन्ध्यावन्दनवजिताः | 
नयाज्ययाजका BIT TAT: पापकारिणः ॥ ४३ ॥ 
नेत्यादि | प्रभवः समर्थाः ॥ Ro Ul ३८ ॥ 
SHR इत्यादि | Be wES वेदादिरूपनिगडो येषां ते 

उच्छृद्वखा बन्धनरहिता II: | sea: अतिठ्न्धाः | करूराः निर्दयाः | 
निष्ठुराः परूषवादिनः । FAST: अबद्धमुखाः | शठाः अनृजवः ॥ ३९ ॥ 

स्वस्पेत्यादि | स्वल्पायुषश्च ते मन्दमतयग्येत्ति कर्मधारयः ॥ ४० ॥ 
नीचेति | खला दुजनाः ॥ ४१ | 
परस्त्रीत्यादि | परस्त्रीहरणे पापङ्काभयविवर्जिताः परस्त्रीहरण- 

निमित्तकपापे उद्वेगसाध्वसरहिताः | मणिना: मरदूषिताः । दीनाः खेदवन्त | 
दरिद्राः दुगेतिमन्तः ॥ ५२ ॥ ४३ 



SETAC जपपूजापरायणाः | 
पाषण्डाः पण्डितम्मन्याः श्रदडधाभक्तिविवजिताः ॥ ४९ ॥ 

कदाहाराः कदाचारा WHE: BALE: | 

SSH: BU sy ॥ ४६ ॥ 
दास्यन्ति धनलोभेन खदारान्नीचजातिषु 

ब्राह्मण्य वत् केवरं सूत्रधारणम् ॥ ४७ ॥ 
दिनियमो भल्ष्यामदष्यविषेचनम् 

Hae] सदा निन्दा साधुद्रोही निरन्तरम् ॥ ४८ ॥ 

सत्कथालापमाच्रञ्च न तेषां मनसि कचित् | 

aa sata तन्त्राणि जीवोटारणहेतवे ॥ ४९ tt 

असत्यत्यादि । दाम्भिकाः दम्भो धमैष्वजितं तद्वन्तः । 

व्रात्याः षोडदावषेषय्यन्तमप्यसंस्छरेता श्रष्टगायत्रीका विप्रा भविप्यन्तीति 

पूर्वेणान्वयः ॥ ve tl 

seats | पाषण्डाः वेदवाह्यरक्तपटमोञ्जादित्रतचस्य्चायिनः | 

श्रद्धाभक्तिविवजिताः श्रद्धा वेदादौ zea: भक्तिः प्रीतिजनकव्यापारः 
ताभ्यां हीनाः ॥ ४५५ Ul 

कृदाहारा «FAs | भृतकः भरणायत्तजीवनाः अतएव शद्रा 

णामपि सेवकाः । क्रूराः कठिनाः ¦ वरृषटीरतिकामुकाः बुद्रारतिका- 

मयितारः |) ४६-£८ ॥ ` 

सदित्यादि | सतकथालापमात्रं Fa च शब्दः तु FAT || ४९ ॥ 



१२ महानिवीण॑तन्लम् 

वदपद्यासनादीनि गदितान्यपि भूरिदः ) 
पञुवीरदिव्यमावा देवता मन्तसिडिदाः uaa ६ 
रावासनं चितायेहो मुण्डसाधनमेव च | 
रतासाधनकमाणि Bana GEG: ॥ ५२ ॥ 
पराभावात देव्यभावो खयमेव निवारितौ | 
करौ न पञ्ुभावौऽस्ति दिव्यमावः कुतो भवेत ॥ ५३ ॥ 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं स्वयमेवाहरेत् पश्यः | 
न शद्रद्शेनं य्य त् मनसा न feet स्मरे त् ॥ ५४ ॥ 
दिव्यश्च देवताप्रायः श्ादान्तःकरणः सदा | 
Sain वीतरागः स्वेमृतसमः क्षमी ॥ ५५ ॥ 

faerie | यत्र तन्त्रादिषु | खष्टिम्थियादिलक्षणाः खष्टिस्थित्यादि- 
ASAT: । Wo II 

वद्धपद्मेत्यादि । यत्रेत्यनुषज्यते afer सुक्तपश्चासनादः AE: 421 
रावासनमिति | अत्रापि wena: | वासनं म्रतश्चरीरा- 

सनम् | ^< ॥ ५३ ॥ 

कलो युगे पञ्युभावदिव्यभावयोरपत्वे हेतुं दर्शयितं प्रथमतः 
पट्दिव्ययोर्विभेयानि यानि कर्माणि तानि दीयति द्वाभ्याम् । पत्रमित्यादि | 
आहरेत् आनयेत् ॥ ५४ ॥ 

दिव्यश्चेति | भवेदिवयध्याहाय्यैम् । देवताप्रायः देवतुल्य: | दरनद्रातीतः 
सुखदुःखशीतोप्णादियुगखानि sais तान्यतीतोऽतिक्रान्तः तत्सहनसीर 



प्रथमोह्धासः १३ 

मयं मांसं तथा मल्स्यमुद्रामे 
एतानि FATA तया GE ASE ॥ ५७ tl 

elon मानवा Sen: Rites 

रोमात्ततर पतिष्यन्ति न करि | 

इन्द्रियाणां सुखार्थाय पीला च बहुं मघु I 
भविष्यन्ति मदोन्मत्ता हिताहितविवजिताः ॥ ५९ u 

say: | वीतरागः वीतो विरोषेण गतो रागः ग्रीवि्मात्सर्यं वा यस्य यस्माद्र 

सः | रागोऽनुरागे मात्सर्ये इति कोशः | सर्वभूतसमः स्वेषु wag समः 

ams: । क्षमी परेणापकरे करते तस्य प्रव्यपकारानप्चरणं क्षम। 

तद्वान् | ~~ ॥ 

एवं पड्ुदिव्ययोर्विवेयानि कर्म्माणि seeder सवेदा च्चरचिक्तानां 

निद्रारस्यप्रसक्तानां नानाविधदुष्कृतज्ालिनां पडुदिव्यविषेयकम्मेसाधनायोग्यानां 

कलिजन्मनां मनुप्याणां प्युभावदिव्यमावो न सिध्यत इति प्रतिपादयितुमाह | 

BEATE ॥ ५६ ॥ 

fra | दे शङ्कर लोककस्याणकर्तंः पञ्च मद्यादीनि तत्वानि 

उदितान्युक्तानि ay | एवम्भूतानि वीरसाधनकम्माणि मदयमांसादीनि पञ्चतच्वानि 

च त्वया dasa: |) wo I 

afost इति | तत्र मयादिपञ्चतच्येषु | ५८ I 

इन्द्रियाणामिति | मधु मद्यम् ॥ ५५९. II 



१४ महानिर्वाणतन्तेम् 

अतिपानादिदोषेण रोगिणो बहवः क्षितौ | 

aed बुदिहीना भूता च विकलेन्द्रियः ॥ ६9 ॥ 

हृदे गर्ते प्रान्तरे च प्रासादात् पवतादपि | 

पतिष्यन्ति मरिष्यन्ति मनुजा मदविहुखाः ॥ ६२ ॥ 

केचिद्धिघाद यिष्यन्ति गुरुभिः खजमेरपि | 

केचिन्मौना DATA अपरे बहुजस्पकाः ॥ ६२३ ॥ 
अकाय्येकारिणः कुरा धम्ममागेविलोपकाः । 
हिताय यानि कर्म्माणि कथितानि ठ्या प्रभो ॥ ६४ ॥ 

मन्ये तानि सहादेव विपरीतानि मानवे | 

के वा योगं करिष्यन्ति न्यासजातानि केऽपि वा ॥ ६५ ॥ 

स्तोपाठं safes qeazal जगत्पते | 

TAT स्वमावेन कटौ नराः | 

मविष्यन्त्यतिदुवृत्ताः सवथा पापकारिणः ॥ ६६ ॥ 

परस्त्रीसयादि | wetter: परस्व्यभिभवकरत्तरः | दस्यवश्चौराः | हदे 
अगाधजकाधारे । प्रान्तरे गामस्य दूर व्ृक्षतादिशत्येऽध्वनि ॥ ६०--६२ ॥ 

केचिदिति । गुरुभिः पित्रादिभिः । ata: न किञ्चिदपि 
व्याहरन्तः | योगं तन्त्रादिप्र्ुक्ततत्ततपुण्यकर्मरूपसरद्धारोपायम् । पुरश्चर्य्यौ 
पुरश्चरणम् | ६२.-६६ || 



TAIT: १५ 

तेषामुपायं A कृपया कथय प्रभो | 

आयुरारोम्यवचेस्यं बख्वीय्यविवदेनम् ॥ ६७ Ul 

विव्याबदिप्रदं नणामप्रयल्द्युभङ्करस् ! 

राचित्ताः परहिता मातापितीः पियङ्कराः ¦ 

Sania: पुरूषाः REY पराङ्मुखाः ॥ ६९ ॥ 

देवतागरूमक्ताश्च पुत्रस्जनपोषकः ॥ ७० Ul 

FIM SARA बह्मचिन्तनमानसाः | 

सिद्यर्थं लोकयात्रायाः कथयस्व हिताय यत् ॥ ७१ ॥ 

ae यद्कन्तेव्यं वणाश्रमविभेदतः 

विना तां सव॑खोकानां Bea VATA ॥ ७२ ॥ 

इति श्रीमहानिर्वाणतन्त्रे सवतन्वोत्तमोत्तमे सरव॑घम्मनिणयसर श्रीमदायासदारिवसंबादे 
जीवनिस्तारेपायप्रश्चो नाम प्रथमोष्सः ॥ १॥ 

तेषामित्यादि | वेषां नराणाम् | आयुरारोग्यवचेस्यम् आयुषे आरोभ्याय 

वचसे तेजसे च हितम् ॥ ६७ | 

वियेत्यादि | येन उपायेन । ६८-७ ० I 

samt इति । ब्रहमवियाः सवै saafa प्रज्ञावन्तः | रोकयालायाः 

ante ॥ ७१ ॥ ७२ tt 

इति श्रीमहानिर््वाणतन्त्रटीकायां प्रथमोद्धासः | 



Th. 

AAs TA शङ्करो लोकराङ्करः । 

स॒ तच्चेन महा्ारुण्यवारिप 

एतादृशः रभः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा ॥ 

धन्याऽसि FETA | कटिजन्मनाम् ¦ 

RE ठया भद्रे स्यं सय यथाथतः ॥ ३ ॥ 

राङ्क इदानीं कृतजीवनिम्तारोपयप्रशषं परवती aera cada 
RGR दातुयुपक्रमते | इतीत्यादि | HAST: जनानां कल्याणम्योयादकः । 

हकारप्यवारिषिः महादयासमुद्रः ॥ १ ॥ 

MAHAN | भवत् वमानम् ॥ ४ ॥ 



द्वितीयोद्टासः १७ 

यथात्वं यथान्यायं यथायोम्यं न सदयः । 

कलिकल्मषदीनानां fasta सरेश्वरि ॥ ५ ॥ 

मेष्यामेध्याविचाराणां न दादिः श्रौतकम्मेणा । 

न संहिताः स्परतिभिरिसिदिन॑णां भ्वेत् 

सतय सल पुनः ससय सदय सत्य Aad 

विना द्यागममार्गेण कलो नास्ति गतिः परियं ॥ ७ ॥ 

श्रतिस्मरतिपुराणादौ मयेवोक्तः पुर! दिवे ! 
आगमो कतविधानेन कलौ देवान् यजन् सुधीः ॥ < ॥ 

कल्यावागममुङस्य योऽन्यमार्गे प्रवतत । 

न तस्य गतिरस्तीति सदय सत्यं न सदयः ॥ ९ ॥ 

सर्वि देः पुराणेश्च स्मृतिभिः संहितादिभिः । 
प्रतिपाद्यो ऽरि म नान्योऽरित ssa मां विना ॥ ५० it 

aaa | कलिकल्मपदीनानां कलिय॒गसम्बर्धिदरप्करतदतुकटगेति्ालिनां 

पयामेधष्याविचाराणां पवित्रापवित्रविचारदात्यानाम् अतण्व द्विजानां ब्राह्मण 

प्रभृतीनां श्रौतकम्मणा वेदोक्तेन कम्मणा द्धि मवेत् |) "५--६ ॥ 

सत्यमिति | दीत्यवधारण |} © ॥ 

श्रतीव्यादि । दं शिवे gar fase: ागमाक्तविधानेन देवान् यजेत् 

पूजयत् इति पुरा पूर्वं श्रुतिस्छतिपुराणाद मयेवोक्तमित्यन्वयः ।॥ ८ ॥ ९, ॥ 

स्वमतप्रामाण्याय प्रथमत आत्मन ण्व सर्वोत्तमलवं व्याहत्तेमाह् सर्व 

fife | aa दृत्यध्यादाय्यैम् | प्रतिपाद्यः वोधयितव्यः ॥ १० ॥ 
४ 



१८ महानिर्वाणतन्त्रम् 

आमनि तर्नं मसदुं SPENT | 

मन्मामवरिम॒खा लोकाः पापण्डा वह्मवातिनः ॥ ५५ ॥ 

अतो AAA या यत कम्मं समाचरत् । 
॥ 

निष्फटं तद्येदेवि Bash सरी मवत ॥ १२॥ 

Hal AAAI यौ लन्यन्मतमुपाश्रयत । 

ब्रह्महा पिता ala: स ART संदायः ॥ १२३ ॥ 

कत्र तन्तरोदिता मन्वाः सिद म्तृणकटपरदाः । 
५ 

ARC: कम्मे VAT जपयज्लन्छ्यादविपु ॥ १८ ॥ 

निर्वीर्याः श्रोतजातीया Faia इव । 

सत्यादौ सफला आसन् कला त मृत्य FT 9५ ॥ 

आमनन्तीति | सर्व न aaa wad महीयं स्थानं न्क्रपावनं 

लकानां पूतसखजनक्रमामनन्ति बाधयन्ति | कषपरातिना मवदयुरिति nal 

अत FAVS | Vers ay | तत् BMT | १५ 8s | 

ay वेदोक्तानां मन्वाणां eet निप्पभाव्वं तत्तत्फतार्निप्पादकसश्च 
प्रतिपाद्यम्तन्त्रादितानापव मन्त्राणां fee रिति तततनप्रद्रानुत्ाज्नाति- 

qa कलावित्याद्धिभिः | २४ ॥ 

निर्वीर्या इत्यादि | य श्रातञातीमा वेदादिना मन्वा: सस्या 

AN सफरास्तत्तत्फलो्यादका आसय, म र्वं मन्तः कौ युगे Rrra 

उरगाः सपा दव र्वा निप्यमा म्रतक्रा इव तत्तत्दसानिप्पादकाश्च 

बोद्धव्या इव्यन्वयः | 2% | 



दवितीयोद्धसः १९. 

क ON, पाञ्चालिका यथा भित्तौ सत्रैच्ियसमन्विता 

AAI: FAT तथान्ये Aa ॥ ३६ ॥ 

सिद्धिः स्यात् श्रम एवं हि FAGAN १७ ॥ 

कलावन्योदिते्मा्गिः सिदि मिच्छति यो नरः ! 

षितो जाह्नवीतीरे कूपं खनति दुम॑तिः uae ॥ 

मद क्चादुदितं ay हित्वालन्यदम्म॑मीहतं | 
aad He wan avers स बज्छति ॥ १९ ॥ 

नान्यः पन्था मुक्तिहंतुरिहामुच् सुखाप्तये | 

यथा तन्तोदितो मार्गा मोक्षाय च सुखाय च ॥ Ro ॥ 

तन्वाणि FANE नानाख्यानान्वितानि च | 
सिद्धानां साधकानाञ्च विधानानि च HRA: ॥ २१॥ 

पाञ्चालिका दव्यादि | मित्ते स्थिताः सर्वैरिन्द्रियेः समन्विता युता 
अम्: पाञ्चारिका वम्वदन्तादिभिर्मिभ्मिताः gern यथा कर्चप्वश्चक्ता असमर्था 

भवन्ति तथेवान्ये तन्वोक्तमिन्ना मन्वगाशयो मन्वसमूह्ाः कलौ तत्तत्कार्या- 

निप्पादका ज्याः | पाञ्चालिका पृचिका स्याद्रखदन्ताद्विमिः करतेव्यमरः ॥ १६॥ 

saa | सथा वचन्व्याश्नीसङ्कमाऽपस्यरूपफट्साधको न भवति 

एवमन्यमन्तरैः कृतं यत् कर्म्म | aa तस्मिन् कम्मेणि wa सति फर्सिद्धिः 

फ़रनिप्पत्तिनं स्यात् केवलं श्रम wa स्यान | हीति निश्चितमेतत् ॥ १७॥ १८ ॥ 

मद्रक्लादिति | मद्रक्लात् मम सुखात् उदितं कथितम् | ईहते 

वाञ्छति | आकम् अकंवृक्षोद्धवम् ॥ १९. ॥ 

नान्य इति | अमुत्र परं खोक २०॥२१॥ 
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अधिकारिविमेदेन ware: प्रिये | 
porated धम्म गुप्त्यथे कथितं कचित् ॥ २२ ॥ 
जीवपव्रत्तिकारीणि कानिचित् कथितान्यपि | 

देवा नानाविधाः star देव्योऽपि azar: प्रिये ॥ २३ ॥ 

Waa वेताला कटका नायिका गणाः | 

SUE: दौवा वैष्णवा सौरा गाणपताद्यः Wo २४ ॥ 
नानामन्बाश्च यन्त्राणि सिद्धोपायान्यनकखः | 

भृरिप्रयाससाध्यानि यथोक्तफट्दानि च ॥ २५ ॥ 

यथा यथा कताः Ta येन येन यदा यदा | 

तदा तस्योपकाराय तथेवोर्तः मया प्रिये ॥ २६ ॥ 
सवैटोकोपकाराय स्वप्राणिहिताय च | 
युगधर्मानुसारेण याथातथ्येन पावेति ॥ २७ ॥ 

त्या WEFHA: TAT न केनापि पुरा कताः | 

तव Sea उक्ष्यामि सारात्सारं परात्परं ॥ २८ ॥ 

अपिकारीव्यादि | हं परिये अधिकारिविभदेनाधिकारिणां विषेण पद्या 

बाहुल्यतश्च देतो कचित् SOIT a Borah धम्म TEA कथितम्।।२२॥ 

जीवेत्यादि । अधिक्ारिविमदेनेव्यनुषज्यते > क्रानिचित् तन्बाणि। 

अपीत्यस्य जीवप्ररत्तिकारीणीव्यत्रान्वयः Bde ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
नानेव्यादि | सिद्धोपायानि सिद्धाः सिद्धिमन्त उपाया येषु तानि yeaa 

यथत्यादि | यथा यथा यादा ATE: प्रश्नाः तभ्रैव तादृश 
ATI | सवंरोकोपकारायेव्यस्य चया AREA: Ta इत्यनेनान्वयः 
करणीयः ॥ २६-२८ ॥ 
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वेदानामागमानाञ् sears विरोषतः । 

सारसु देवेशि aa कथ्यते मया ॥ २९ ॥ 
यथा नरेषु तन्वन्ञाः सरितां जान्हवी यथा | 

यथाऽहं वरिदिवेशानामागमानामिदं तथा i २० i 

कि वेदेः कि getter कि areata: दि | 

विज्ञातेऽस्मिन् महातन्वे सवैसिद्धीश्चरे भ्वेत् ॥ २१ ॥ 

यतो sage त्वयाऽहं विनियोजितः | 

अतस्ते कथयिष्यामि यदहिश्चहितक्रुद्वेत् ॥ ३२ ॥ 

चरते विश्वहिते देवि विश्वेशः परमेश्वरि | 

प्रीतो भ्वति विश्चातसा यतो विश्वं तदाध्रितम् ॥ ३३ ॥ 

वेदानामिव्यादि | सारं स्थिराम् W २९ ॥ 

अथ सबरतन्तेभ्यो महानिर्वाणतन्लस्य सदृष्टान्तं BETTE | यथेव्यादिना | 

तन्वज्ञा उत्तमा इति रोषः | इदं महानिर्वाणतन्वम् ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
[कन्व वि 

यत sare । विनियोजितः प्रवत्तितः ॥ ३२ ॥ 

ननु विश्वहितोादकोपायकथनाद्धवतः को SISA आद् त 

moe | दहे देवि विश्वदहिते कृते सति विश्यो विश्चेषामम्मदादीनां सर्वेषा 

नियन्ता परमेश्वरः प्रीतो मवति । ननु fated waa कथं 

प्रीतिरुखयते तत्राह विश्चास्मेति | यतः परमेश्वरो विश्वमास्नि यस्य तथाभूतो 

भवति अतो विश्चहितोसखादनेन तत्र प्रीतिजायते इति भावः | ननु तस्य 

विश्वालसत्वमेव कथं स्यात्तत्राह यतो विश्वमिव्यादि | यतो विश्वं तदाश्रितं तं 

परमेश्चरमाध्रितं वत्तेतेऽतो विश्वासा स भवति ॥ ३३ ॥ 
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{¢ ie । ¢ F 

RS: | 

2: wag Yay सवेव्यापी सनातनः । 
सर्वेन्दरियगुणाभासः Tareas ॥ 

अथ सस्यवात्तद्धयानाद्ः सर्वेषां प्रीतिजनकत्वालिव।णदंतुस्वाच परमा 

fet a: पएज्यः सुखाराध्यश्चेयमिधातं प्रथमतः परमात्मन caper सस्यतवं 
तदन्यम्याखिल्पदाभस्य मिथ्यालमम्तीति प्रतिपादयति स पक ण्वेस्याद्विभि 

सद्रूप: सत्सव्वमावः स॒ परमेश्वर एवैकः सत्यः तदन्यम्तु सवेः पदर्धाऽसत्या 
जेयः | तत्सत्ये ठैतन् दर्बयचाह aga इव्यादवि | यतोऽतः सजातीयविजा- 
तीयद्वितीयदल्यः अतएव परात् व्रह्मदेरपि परः श्रः | स्वेनैवात्मनैव 
प्रकाराते दति म्बप्रकालः चन्द्रसूर्ख्यादिप्रकाश्निशपेक्ष इथे: | सदापूणः सवेदा 

अखण्डः | सच्धिदानन्दलक्षणः सन्तौ सवेदा स्थायिनो यो चिदानन्द्रौ ज्ञानानन्द्र 

तत्म्वरूपः । २४ Il 

निर्विकारः प्रक्रनरन्यथाभावो विकारः तद्रहितः । निराधारः 

आश्रयदू्यः । निर्विशेषः म्वगतेभदरटितः | निराकुलः areas: | 

गुणातीतः गुणाः AAT: युखदुःखादयः सत््वादयां वा तानतीतोऽतिक्रान्तः। 

सर्वसाक्षी सवेषां THAT साक्षात Fel | स्वासा सर्वस्वरूपः | 
सरवहक् अखिम्य पदाधरस्यावलोकयिता | विभुः प्राप्समम्तेश्चय्यैः | २५ ॥ 

सर्वेषु WA भूतेषु We: संततः | मरवैव्यापी सक्र्पदार्भव्या- 

Gait: | सनातनः आचन्तदुन्यः | सर्वैद्द्रिष्गुणामासः सर्वाणील्ियाणि 
गुणांश्च तद्विषयानामासयति यः तधाभूतः | स््वेद्धियविवर्जितः चक्चुगदि- 
सकलन््रियूल्यः ॥ ३६ | 
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लोकातीत लोकतुराङ्मनसगोचरः | 

स वेत्ति fei qased न जानाति कश्चन ॥ ३७ ॥ 

तद्घान जगत् सवं ASS सचराचरम 

तदारम्बनतस्तिषेदवितक्येमिदं जगत् \॥ ३८ ॥ 

THUMBS सद दाति प्रथक् प्रथक् | 

तेनैव tqyda वयं जाता मदहश्चरि ॥ २ 
कारणं स्वैभृतानां स एकः परमेश्वरः 

रकेषु aaa ser कह्येति गीयत ॥ ee ॥ 

विष्णः पालयिता देवि संहत्तौ ष्टं तदिच्छया | 

इन्द्रादयो GENS: GA तह.रवत्तिनिः ॥ ४५ ॥ 

स्ये aster निरतास्त Sad तदाज्ञया | 

a परा प्रकृतिस्तस्य पृज्याऽसि भुवनत्रये ॥ eX ॥ 

| 

लोकातीतेऽतिक्रान्तखेकः | लकदतुः भुवनवीजम् | अवाङ्मनस- 

गोचरः वाचो मनसश्चाविषयः | aay: स परमात्मा fad सवे जगद्रत्ति 

जानाति तं परमात्मानन्तु कश्चन् अपि न जानाति अतः WAH: सव्यः 

तद्धिस्वसिखः पदार्थाजनेवम्भूततलादसव्य इत्यथैः ॥ ३५ Il 

तदधीनमि्यादि | यत दृति अध्याहायेम् | यतः सवं जगत्तदधीनं प्रमा- 

HIATUS | सचराचरं जङ्गमम्थावरसदहितं AS तदालम्बनतः परमासमावर- 

म्बनतस्तषठेत् | इदमवितक्यमनूहनीयं जगत् तत्सलयतां परमासमसस्यल्वमुपाश्चिस्य 

दयं प्रण्वी हमा आपः अयं वायुरित्यादिरूपेण प्रथक् प्रथक् ase सद्यवद्भाति 

Weed इत्यन्वयः | वयं ASMA: |) ३८ ॥ ३९ ॥ 
करणमित्यादि } एकः कवलः | तदिच्छया परमश्वरच्छया | सृष्टि 

करणाष्ठोकेषु व्रह्मा स्रष्टेति गीयते व्यते | तदिच्छयेव सृष्टजगसार्नात् 

 ब्रसन्तीति पाटः । 
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€ B 

तनान्तर्यामिरूपेण तत्तदिषययोजि 
मं Eada न खतन्ताः कदाचन ॥ ४३ ॥ 

TEAST वातोऽपि सूयस्तपति यद्भयात् । 

aura तोयदाः काटे पुष्पन्ति तरयो वने ॥ ४४ ॥ 

कालं कालयते काटे BAAR भयम् | 
वेदान्तवेयो भगवान् यत्तच्छब्दोपलक्षितः ॥ ४५ ॥ 

स्वै देवाश्च देव्यश्च तन्मया: सुरन्दिते | 

आव्रह्मस्तम्बपयन्तं तन्मयं FES जगत् ॥ ४६ ॥ 

तस्मि्तु्टे Serge प्रीणित प्रीणितं जगत् | 

तदाराधनतो दैवि सर्वेषां प्रीणनं भवेत् ॥ ४७ ॥ 

विप्णुः पा्यितंति गीयं | तत्संहरणाच्ाऽहं deta गीयत | sara 
व्यादि | agaatat: परमेश्वराधीना ये इन्द्रादयो कोकपारस्ते सर्वं स्वे 
astray निरताः सन्तम्तदाज्ञया कोकान् शासतीत्यन्वयः || ४ ०--४२ ॥ 

तनेलादि | तेन परमासना तत्तद्रिषयोजिताः तस्मिन् तस्मिन् विषये 

Waa: | न स्वतन्त्राः न स्वाधीना: ॥ ४२३ ॥ ee Ul 

कालमित्यादि | काल प्रख्यसमये Healy कार्यते नाशं गमयति | 
भियो मयम्य | यत्तच्छब्दोपरक्षितः यत्तच्छब्दाभ्यां बोधितः ॥ ४"\ | 

स्वे Fete । तन्मयाः परमात्मस्वरूपाः । आन्रह्मम्तम्बपर्मन्तं 

AINA वृणाद्विगुच्छपयन्तं सकं सम्पूण जगत्तन्मयं परब्रह्मस्वरूपं 

भवति ॥ ४६ ॥ 

तम्मिचिस्यादि | अत इति ay: | तस्मिन् परमात्मनि ॥ eo | 
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RYAN यथा TSS: | 
Tard ATA तथा TASHA: ॥ ४८ ॥ 

यथा Tea पृजनाज्जपनात् त्रिय । 

भवन्ति Gat: सुन्दयेस्तथा जानीहि Ge ।॥ ६९ i 
यथा गच्छन्ति सरितो खरोनापि aka 

तथाच्चादीनि कम्मांणि तदुदेर्यानि पातेति ॥ ५० Ul 

यो यो यान यान AeA श्रद्धया ATS | 

तददाति सोऽध्यक्षस्तेस्तेर्देवगणेः FA ॥ ५ 

VASA किसुक्तेन तवाग्रे कथ्यत प्रिय | 

ध्येयः पूज्यः सुखार।व्यस्तं विना नास्ति FRA ॥ ५२ ॥ 

नाऽऽयासो नोपवासश्च ASR न विद्यते । 

नेवाऽऽचारादिनियमो नोपचार(श भूरिशः ॥ ५२ ॥ 

परब्रह्माराधनतः स्वेषां प्रीणने दृष्टान्तमाह areas | तद्भुजपदछवाः 

तरोः svat: करिसत््यानि च । तदनुष्ठानात् परमश्वराराधनात् ॥ ४८ ॥ 

यथव्याद्वि | पूजनात् मानसाच्चनात् ॥ ५०. ॥ 

यथेत्यादि | तदुदेश्यानि स परमात्मा seat यपामरचादिकमणां 

तानि ॥ wo ॥ 

यो A द्रव्यादि} AAT यस्य चस्य HA STATA | अध्यक्षः 

सर्वेषां प्राणिनां aaa sade: ॥ "५१ tl 

बहुनेद्यादि | सुखेनाराध्य उपास्यः पुखार्ाध्यः 1} ५ ॥ 

सखाराध्यतमेव दर्ययच्राह | fate sare | aaa: परि 

श्रम; WAR | 
4 
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न दिक्राटविचारोऽस्ति न मुद्रान्य 
नि तं विना कोऽन्यमाश्रयेत् ॥ ५४ ॥ 

६ति श्रीमहानिर्धाणतन्त्र सर्वतन्वोत्तमोत्तमे सर्वभरम्मनि्ण॑यसरि श्रीमदाद्यासदारिषसं दै 
जीवनिस्तारोपायप्रश्वा ताम द्वितीयोश्रसः ॥ २ ॥ 

तं परमासनम् |] ye ॥ 

इति श्रीमहानिर्बाणतनच्रदीकायां द्वितीयोह्ासः | 



~ 

देवदेव प्र दे 

AT] FT स्वेराश्चाण FAT साधनस्य च ॥ | 

कथितं यत् फं HS WAR परात्परम् । 
€~“ 

यम्थोपासनतो मत्य भक्ति 

किः ध्यानं कि विधानञ्च seer परात्मनः । ̀ 

तत्वेन श्रोतुमिच्छामि कृपया कथय प्रमो 

MAI उवाच 

aia ए तच्च AT ATTA | 

Al नम व्रद्यणे। 
करेवस्य 0 भेव . ञ्य {ग व he € 3] e 

TOA Wa AT FT, सुखागध्यश्चत्याकरण्यं तद्धघानादिकः 

जिज्ञासुः सदाशिवं परशमन्ती देव्युवाच । देवदरेवेयादि । दैवतानां गुरोबहस्- 
तैरपि गुरो | विन्दति ल्मे | तस्य परमासन | तेन याथार्थ्येन ॥ १-४ ॥ 

1 प्रेतस्य महात्मनः इति वा Ws: 
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रहस्यमेतत् कल्याणि न HUG प्रकारितस् ¦ 

तव Seat वक्ष्यामि सम प्राणाधिकं परम् ॥ ~ ॥ 

जेयं भवति azar सचिदहिश्मयं परम् | 

तथा तचस्रूपेण लक्षणेन महेश्वरि ॥ £ ॥ 

aaa निविरोषमवाङ्मनसगोचरम् । 

असत्िलोकीसप्धानं स्वरूपं sa; WIA ॥ ७ ॥ 

यो | way समटष्िमिः | 

हन्ह।तीतेनिविकव्पेरदहासमाध्यासयजितेः ॥ ८ ॥ 

अथोत्तरयन् सदानिव उवाच । अतिगुख्मित्याद्वि | अतिगुद्यमतिरहस्यं 

परं तत्तवं परं ae । तत्वं ब्रह्मणि राथार््ये इति कोशः | रस्यं गद्यम् ॥ ५५ ॥ 
safes | हे महेश्वरि afafeari सत् सद्धा स्थायि चित् 

चेतन्यं विश्वमञेषं जगत wad स्वरूपं यदतिगुद्यं तत् परं aa | तच्वस्वर्पेण 
ब्रह्मणः स्वरूपेण लक्षणेन qaeyal लक्षणर्मशावत् ज्ञेयं मवति | रक्ष्यते ज्ञायते 
पदार्था यैः तामि रक्षणानि तैः | करण ल्युर् |} ६ ॥ 

ननु कि qed यन परं व्रह्म ज्ञेयं भवेद्धिव्यपेक्चायां ब्रह्मणः स्वशूपं 

निरूपयति सत्तामात्रमित्यादि | यत् सत्तामात्रं कवरपरमाभेसत्त्वस्वदूपं | 
निर्विशेषं स्वगतमदरदहितम् । अवाङ्मनसगोचरं वचो मनसश्चाग्राद्यम् | 
असत्रिखोकरीसद्धानम् wear मिध्याभृतायाश्निल्ोक्याः asd सद्दुज्ञानं 
स्मात् ASAT: FRG FIAT || © || 

TH ब्रह्मस्वरूपं परमहंसेरेव वेदितव्यमिस्याह समाधीवयाद्धिना । सर्वत्र 
समदृष्टिभिः स्वत्रारिमित्रादौ समा तुस्या दृषियेषां तैः | दन्दरातीतैः अति 

करान्तसुखदुःख्ीतोप्णादिमिः | निर्विकल्पैरनानाविधकस्पनारस्यैः | tera 
भ्यासवर्जितैः शरीरनिष्ठासव्बुद्धिरदिते्योगिमिः । समाधियोओैः समाधिथ्ित. 
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यतो विश्वं समुद्धूतं येन जातच्च तिष्ठति ¦ 

यस्मिन सर्वाणि लीयन्ते ज्ञेयं तद्रह्य रक्षणः ॥ ९ ॥ 

ANGE Fee तदेव टक्षणेः दिवे । 
भ. (~. (= ५ धन 

लक्षणेरप्तुमिच्छरनां विहितं तत्र साधनम् ॥ १५० ॥ 

तत्साधनं प्रवक्ष्यामि श्णुष्वावहिता पिये | 

तत्रादौ कथयाम्याये मन्तोद्धारं Be: ॥ 99 ॥ 

काचम् योगाः परमेश्वरेकपरतासम्यम्द्नादयः ते करणैः aga वेद्यं ala 

अथवा समाधीयते चित्तमस्मिननिति समाधिः परमेश्वरः उपसर्गे घोः किरिव्यिधिः 

करण किः | तत्र योगाः सम्यश्डोनादयो येषां तैः समाधियोमेजनेः ॥ ८ ॥ 

तटस्थलक्षणानि ayaa यतो विश्वमिव्यादि | यतो हेतुभूतात् 

विश्चमरोषं जगत् समुद्धूतं जातम् | जातञ्च सद्वि येनावटम्बनभूतेन तिष्ठति | 

प्रययक्राटे सर्वाणि चराण्यचराणि च भूतानि वस्मिन् लीयन्ते Stary भवन्ति 
4 € AX 

तद्रह्य तरस्थरतेलक्षणेर्तेयं वेदितव्यम् i) ९ ॥ 

स्वरूपलक्षणेन तटस्थलक्षणेन च वेदितव्यस्य ब्रह्मणो मदौ नास्तीति 
प्रतिपादयितुमाह स्वखूपनुद्धचेयादि | हे fa स्वखूपनुद्धचा wee वेद सयं 

मवति तदेव aa ae लगकषणेर्वेयं मवेत् । स्वरूपलक्षणेन ब्रह्मा विगन्तु 
मिच्छतां जनानां साधनानपेक्ष्वात्तटस्थरेव लक्षणेस्तद धिगन्तुमिच्छतां साधन 

ममिधातुमाह रक्षणेरित्यादि | तत्र स्वरूपलक्षणतरस्थलक्षणेषु मध्ये तरस्थे- 
ठक्षणेनब्रह्याप्तुमधिगन्तुमिच्छनां जनानां साधनं विदितम् ॥ १० ॥ 

तदित्यादि | हे परिये तत्साधनं तरस्थरक्ष्णरवेयस्य ब्रह्मणः साधनमहं ` 

प्रवक्ष्यामि अवहिता सावधाना सती चं श्रणुप्व | तत्र साधने वक्तव्ये आद 

प्रथमतो महेशितुभदेश्वरस्य मन्तोद्धारं कथयामि । ११ ॥ 
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प्रणवं THs abyss 

न्ते sala मन्बोद्धारः प्रकीत्तितः 9? I 

मेण मिलतः सप्ताणौभ्यं aaa: | 

तारहीनेन देवेशि ToS मनुभ्वेत् ॥ १२ ॥ 

FATA: साक्षाटम्माथेकाममोक्षदः । 

नात्र सिद्धाय्यपेक्षाऽस्ति नारिमित्रादिदूषणम् ॥ १४ ॥ 

न तिथिनं च सक्षत्रं न रारिणणनं तथा | 

PAPUA न संस्कारोऽत्र विद्यते | 
मर्वथा सिद्धसन्त्रीऽयं नाच्च कायां विचारणा ॥ १५॥ 

बहुजन्माजितैः पण्यैः HRA भ्यते | 
तदा TERA WA जन्ससाफव्यमाप्नुयात् ॥ १६ ॥ 

मन्तोद्धारमेव कथयति प्रणवमित्यादिना | पूर्व प्रथमं MASA 

ततोऽनन्तरं सचित्पदमुदादहरेत् वदेत् | सचित्दान्ते च TH ब्रह्मत्युदादरत् | 
ततश्च ओ सच्धिदैकं ब्रह्मव्याकारको मन्तो fara: | मन्त्र द्भारोऽयमेव प्रकीरितः 

कथितः ॥ १२ ॥ 
सन्धीति | दे देवेशि सििक्रमेण मिरिति. सङ्गतोभ्यं मनर्मन्वः 

aa: Aaa मतः | awe प्रणवव्यागेनायं पूर्वोक्तं एव मनुः षड्वर्णा 
भवेत् ॥ १३ ॥ 

अथेमं मन्तं स्तोति सर्वेलादिना | अयं मन्तः स्वेषु wera: Bw: | 
सवेमन्तोत्तमत्वमेवाह साक्ादिव्यादिना ॥ १५४ | 

न तिथिरिति | fase गणनीयेति रेषः ॥ १५ ॥ 
अथेतस्य मन्तस्य ग्रहीतुः gesea सर्वोत्तमलं प्रतिपादयितुमाह 

Teale | तद्वक्ततः AVS मन्तमिमं ज्ञाता ॥ १६ ॥ 
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Wil करे EA परत्रेह च मोदत ॥ ५७ ॥ 

स घन्यः स BAMA स कृती स च धाञ्मिकः ¦ 

स खातः सवतीर्थेषु सवेयक्ञेपु दीक्षितः ॥ ५८ ॥ 

सर्वराखेष निष्णातः स्वेलकम्रतिष्ठितः | 

यस्य कणपथौपान्तप्राप्तो मन्त्रमहामणिः ॥ 9९ ॥ 

aq माता पिता तस्य पवित्रं तटं दिवं | 

पितरस्तस्य सन्तुष्टा मदन्त Bea: सह् | 

गायन्ति मायनीं गाथां पुटकाञितविग्रहाः ॥ २० I 

BASE PSA जातो चह्योपदेिकः | 

किमस्माकं गयापण्डिः कि de: श्रादतपैणेः ॥ २१ ॥ 
स 

किः दानैः किः sea: किमन्येषैहुसाधनेः । 
वृयमक्षयलप्ताः स्म AGA ASAT << ॥ 

चतर्वममिति | घर्माथक्राममोश्चैरपलक्षितो वर्मः समूटश्चतुवेमेस्तम् | त्रिवर्गो 

AURA: समोक्षकैरिव्यमरः | परत्र परलोक ॥ १७। निप्णातो निपुणः | 

कृणपथम्योपान्तं ATA: क्णपथोपान्तपाष्ठः | मन्त्र एव महामणिः ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

पितर इति 1 गीयते दृति गायनी ताम् । ege वेति बाहुखकात् कमणि ल्युट् | 
qos: रोमहषणेरञ्िता अधिगता विग्रहा देहा येषां तथाभूताः सन्तः | 

[पुरुकाङ्कितवियरहा इति पाठेऽप्यङ्कितं चिदहितमिव्यथेः) ॥ २० ॥ 

तां गाथामेवाह अस्मतूक्रुर इव्यादिस्यां द्वाभ्याम् | ब्रह्मपदे शिकः 

्रह्मोपदेरावान् ¦ Marat: अविनश्वरतृ्िमन्तः ।॥ २१॥ २२ ॥ 
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परवह्योपारकानां किमन्ये; साधनान्तः ॥ २३ ॥ 

मन्तरग्रहणमानरेण देही बह्यमयो भवेत् | 

बरह्मभूतस्य देवेशि किमवाप्यं जगत्य ॥ २४ ॥ 

कि Fated ग्रहा शा वेताखाश्चेटकादयः | 
पिशाचा गुह्यका भृता डाकिन्यो मातृकादयः | 
तस्य PAE पलायन्ते ISAT! ॥ २५ ॥ 

रक्षितो वह्यमन्त्रेण sa) वह्यतेजसा | 

कि विभेति ग्रहादिभ्यो are इव चापरः ॥ २६ ॥ 

तं दषा ते मयापन्नाः सिहं दृटा यथा गजाः | 

विद्रवन्ति च नदयन्त TART इव पावके ॥ २७ ॥ 

न तस्य दुरितं Hla देहिनः | 
सल्यपूतसय शुद्धस्य स्वप्राणिहितस्य च । 
को वोपद्रवमन्विच्छेदात्मापघातकं विना ॥ २८ ॥ 

ay देवि जगहन्ये सलं सयं मय् 

शृष्विस्यादि । साधनान्तरैः साधनविरेषैः ॥ २३ ॥ मन्तेदि | 
किमवाप्यं किं रब्यव्यमस्ति जपि तु aa वस्तु रुन्धमेवास्तीव्य्थः ॥ २४ ॥ 

तस्य ब्रह्मभूतस्य TATA पराडमुखाः सन्तो ग्रहादयः पलायन्ते ॥ २५ ॥ 
रक्षित इत्यादि | saya जनो ग्रहादिभ्यो विभेति भीतो मवति किम् | 

किन्तु न बिमतीदय्थः | are इव aa इव ॥ २६ ॥ तमित्यादि । तं 

परत्रहमोपासकम् | ते ग्रहादयः | विद्रवन्ति पलायन्ते | पतङ्गा इव शरभा 

ट्व ॥ २७ ॥ रुद्धस्य निमेखान्तःकरणस्य ॥ २८ ॥ 
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ये दुह्यन्ति खलाः पापाः परब्रह्मोपदेरिने । 
स्वदरोहं ते separa नातिरि्छ यतः सतः ॥ २९ ॥ 

स त॒ Gated: साधुः सर्वेषां प्रियकारकः | 

PaaS क्तं देवि को वा स्यान्निरूपद्रवंः ।॥ ३० ॥ 

मन्वाथं सन्तचेतन्य यो न जानाति साधकः | 

दातटक्षव्रजक्तोऽपि तस्य मन्त्रो न Reals | ३१५ ॥ 

अतोऽस्याथच् चेतन्यं कथयामि soy प्रिये | 

अकारेण SWOT GEA स्यादकारतः ॥ ३२ ॥ 

मकारेण SKA प्रणवाथं उदाहृतः | 

च्छब्देन सदा स्थायि चिच्चेतन्यं भरकीत्तितम् i ३३ 

एकमदतमीशानि TESTES गीयते | 
मन्त्रार्थः कथितो देवि साधकाभीष्टसिदिदः i ३४ ॥ 

य इत्यादि | य पापाः पापञ्चाछिनः खला दुजेनाः Tass जनाय 
दरु्न्ति तस्यापकारं विदधति ते पापाः स्वद्रोदमेव प्रकुबेन्ति | पर्रह्मोपदेरिने 
दति करुधद्रहेष्यासूयार्थानां यं मरति कोप इति सम्प्रदानत्वात् चतुर्थी सम्प्रदाने इति 

चतुर्थी | परब्रह्मोपदेलिजनद्रोहकरणात् स्वस्यैवापकारस्योत्पादने दैत sae 

नातिरिक्ता इत्यादि | यतो हेतोः सतः साधोत्र्यभूताद्त्रह्मोपदे दिनो जनात् 
तेऽतिरिक्ता भिना न मवन्ति अतः स्वद्रोहमेच प्रकुवैन्तीति मावः ॥ २९ ॥ 

स तु बह्मनिष्ठस्त॒ ॥ Ro Il 

मन्लाथमिति | तस्य साधकस्य | यतो न सिद्धयति अतः प्रथमत; 

प्रणवार्थं निरूपयति अकरेणव्यादिना ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 

अथ सचिदादिपदाथमाह् सच्छब्दैनेव्यादिना 1 ३३ 1] ३९ ॥ 
5 
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मन्त्रचैतन्यमेतत्त॒ TSA | 
तज्ज्ञानं aaa भक्तानां सिदिदायकम् ॥ ३५ ॥ 
अस्याधिष्ठात॒ देवेि स्वेव्यापि सनातनम् | 
अवित frag वराचातीतं नि 

वाङ्मायाकमलायेन तारहीनेन TAS । 
दीयते विविधा विया माया श्रीः wade \॥ ३७ i 

तरेण तारहीनेन प्रत्येकं सकटं पदम् | 
युग्मयुग्मक्रमेणाऽपि मन्त्रोऽयं विविधो भ्वेत् ॥ ३८ ॥ 

अथ मन्लचेतन्थममिघत्ते मन्त्ेयादिना | हे परमेशानि या तम्य मन्तर- 
स्यापिष्ठात्री देवता तस्या यत् ज्ञानमेतदेव मन्वचेतन्यं जानीहीखन्वयः | 

तचा पिष्ठातृदैवताज्ञानं भक्तानां सिद्धिदायक मवेत् i ३५ | 

नन्वस्य मन्त्रस्य काऽषिष्ठात्री देवतेव्यपेक्षाथामाह अस्येस्यादि | हे देवेशि 
सर्वव्यापि सकर्पदाथेव्यापनशश्ीरम् | सनातनं प्रागमावध्वंसरदहितम् i अवि- 

तव्येमनूहनीयम् | निराकारमाछ्ृतिदटयम् । वाचातीतमतिक्रान्तवाक् | निरञ्लनस् 

मनश्यक्षुरायविषयभूतम् | AS तदस्य मन्लस्याधिष्ठातरं भवेत् ॥ ३६ ॥ 
वागित्यादि | हे पावति वाङ्मायाकमलायेन एेमिति हीमिति श्रीमिति 

dad यस्य तथाभूतेन | तारहीनेन प्रणवरहितेन पूर्वोक्तेन मन्त्रेण क्रमतो 

विविधा अनेकम्रकारा विचा दीयते विविधा माया दीयते सवेतो मुखं यस्या 

एवम्भूता श्रीरकषमर्दीयते | यथा ए सच्चिदेकं aera मन्तरेण विद्या दीयते । 
हीं सचिदेकं ब्रहमेत्यनेन माया दीयते | of सचिदेकं ब्रह्मव्यनेन तु 

श्रीरिति ॥ ३७ ॥ 

अथेतस्येव wary नानाविधत्वं सम्पादयति anteater | 
पवोक्तमन्वस्य sath पदं सकं चा पदं तारेण प्रणवेन सहितं कर्तव्यं 



तर्तीयाद्धासः २९ 

स्य छन्दा ऽनुष्टवदाहुतमः 

देवत as व्रह्म सकौन्तयामि निगेणम् ॥ ३९ |) 

aqme विनियोगः प्रकीत्तितः ¦ 
अद्कन्यासकरन्यासौ कथयामि शृणु प्रिये ॥ ee | 
तारं सचिदेकमिति aaa सकर ततः | 
ASSASSIN AZAR ॥ ४५ ॥ 

HAGA: करतट्पृ्ठयोः सुरवन्दिते 

नमः साहा AWS वषर् फएडन्तयथाक्रमम् । ४६२ ॥ 

तारहीनेन प्रणवव्यागेनोपलक्षितं वा विधेयम् | ततश्चायं मन््ो विविधो भवेत्| 

युग्मयुग्मक्रमेणापि प्रणवसदहितस्तद्रहितो वायं पूर्वोक्तो मन्तो विविधोऽनेक- 
परकारको मवेत् | तारसहितं तद्रहितं प्रत्यकं पदं यथा ओं सत् at चित् | ओं 

एकम् | ओं ब्रह्म | सत् । चित् | एकम् । व्रह्म इति ¦ प्रणवसम्बद्धं तदसम्बद्धं 
समस्तं पदम् यथा at सचिदैकं ब्रह्म | सचिदैकं aaa | युम्मयुम्मक्रमतो यथा 
ओं dea | ओं fsa 1 at एकं ब्रह्म | ओं सित् af चिदेकस् । 

dea | fee | एकं ब्रह्म ¦ सित् | चिदेकमिति ॥ २८ ॥ 

अथास्य मन्वस्य ऋप्यादिकमाह् ऋषिरित्यादिना सादनं | अस्य 

मन्लस्य | सर्वान्तर्यामि सर्वान्तनियन्त्र || जस्य मन्लस्य सदादिव ऋषिरनुष्टुप्छन्दः 

सर्वान्तर्यामि fat परमं aa देवता धर्म्माथेकाममोक्षावाक्षये विनियोगः | 

रिरसि सदारिवाय ऋषये नमः मुखेऽनुष्टप्छन्दसे नमः हदि सर्वबान्तर्यामि- 

निगणपरमब्रह्मणे देवतायै नमः धम्माथेकाममोक्षावाप्तये विनियोगः | इति 

sitar विधायाङ्गन्यासकरन्यासौ विधातव्यो अतस्तावमिधातुमाह अङ्ग- 

न्यामेस्यादि ॥ ३९. ॥ ४० Il 

तयोम्पध्ये प्रथमतः करन्यासमाह तारमिघयादिभ्यां साद्धाभ्यां द्वाभ्याम् | 
हे महेश्वरि हे सुरवन्दिते नमःस्वाहावषरुहंवौषरफडन्तेः अन्तभूतेनमःस्वाहावषय् 



AK sy) महानिरवागतन्त्रम् 

न्यसेन्न्यासोक्विधिना साधकः सुसमाहितः 
हदादिकरपयन्तमेवमेव विधी वमेव विधीयते ॥ ४३ ॥ 

प्राणायामं ततः कुर्यान मूटेन प्रणवेन वा | 
मव्यमानामिकाभ्याञ्च SARA Wala ॥ ee ॥ 

TAGS TAT दक्षनासापुटेन च | 
पूरयेत् wea मन्ती मूटमष्टमितं ज्पन् ॥ ६५ ॥ 
अङ्गुष्ठेन ware Jal कुम्भकयोगतः | 
ATTSTAMASSLA ततो दक्षिणनासया ॥ ६६ ॥ 
दानैःदनैस्यजेदायुं जपन् WS मनुम् | 
वामनासापुटे ऽप्येवं REAR ॥ ४७ ॥ 

पुनदक्षिणतः कुर्यात् पृचैवत् सुरपृज्ति । 
प्राणायामव्रिधिः प्रोक्तो बह्यमन्तसय साधने ॥ ४६८ ॥ 

हंवोषर्फुटख्यैः पदैरविरिष्टं तारं प्रणवं सदिति चिदिति एकमिति ब्रहेति । 
ततोऽनन्तरम् | ओं सचिदैकं sala सकल पदम् अङ्गुषठतल्लेनीमध्यानामिकायु 
कनिष्ठयोः Bacal! न्यासोक्तविधिना सुसमाहितोऽतिसावधानः सन् साधको 

यथाक्रमं न्यसेत् | क्रमो यथा ओं अङ्गुष्टाभ्यां नमः | सत्तज्गनीर्भ्यां स्वाहा । 
चिन्मध्यमार्भ्या वषर् } एकमनामिकाभ्यां द्र ब्रह्म कनिष्ठाभ्यां वौषर् | ओं 

सचिदैक ब्रह्म करतलपृरषटा्म्यां फट् | इति करन्यासः | जथाङ्गन्यासमहार्दधन 

हृदित्यादि | हृदादिकरपय्येन्तं प्रस्येवमेव न्यासो विधीयते | यथा ओं हृदयाय नमः। 
सच्छिरसे स्वाहा | चिच्छिखायै वषट् | एकं कवचाय हँ । ब्रह्म नेत्रत्रयाय 
बषट् | ओं सच्चिदेकं ब्रह्म करतल्करघ्रष्ठाम्यां फट् इति ॥ £ १-४३ ॥ 

एवमङ्न्यासकरन्यासो विधाय प्राणायामो विधेय zene प्राणायाम- 

मित्यादिना | ततोऽनन्तरम् al सचिदेकं ब्रहमस्यादिमूढमन्त्रेण प्रणवेन ओं 



तृर्तीया्धासः २७ 

ततो व्यानं प्रकुर्वीत areas 

हदयकमटमष्यं निविरोषं निरीहम् 

CREAT FTAA | 

STS AED 

सकटमुबनवीजं तह्य चैतन्यम ifs ॥ ५० ॥ 

करेण वा प्राणायामं कुर्य्यात् | ननु प्राणायामः कथं विधातव्य इत्यपेक्षायां 

तद्विधानमाह मध्यमेव्यादिभिः सद्धैश्चतु्मिः | दे पाव्वेति दक्षिणहस्तम्य 

मध्यमानामिकाभ्यामङ्गुलिभ्यां वामनासापुरं धरता मन्त्री साधकराऽ्टमितं 

मूलमन्त्रं जपन् सन् दक्षिणनासापुटेन पवनं वायु पूरयेत् | ततो दक्षदम्तम्ये- 

वाङ्गृष्ठेन दक्षनासापुटं TAT PARANA STATA AAT मूलमन्त्र 

जपेत् | ततः षोडराधा मनुं मूलमन्त्रं जपन् सन् दक्षिणनास्य॑व शनैः AAA 

त्यजेत् । ततो वामनासपुरे ऽप्येवमेव पूरककुम्भकरचकं कुर्यात् करमणेवाक्रष 

निश्चलं विमुक्त श्वासं विदध्यादिवयथः | पूवेवत् पुनदक्षिणताऽपि पूरककुम्भ- 

क्रेचकं कुर्यात् | बह्ममन्लस्य साधने एष प्राणायामविधिः प्रोक्तः । पूरकादि- 

स्वरूपमाह योगियाज्ञवस्वयः 

नासिकोक्छष्ट उच्छास ध्मातः पूरक उच्यते | | 

कुम्भको निश्वख्शधासो मुच्यमानस्त॒ रेचकः ॥ इति ॥ ‰४-४८ | 

इत्थं प्राणायामं कृत्वा परब्रह्ध्यानं कर्तव्यमित्याह तत Feat ॥ ४९, Ul 

जथ तद्धचानमाह erate | इदयकमरस्य मध्ये स्थितं चेतन्यं 

चेतनं ब्रह्माहमीडे ध्यायामीत्यन्वयः | धातुनामनेकाथंत्वादीडधातोध्यनिऽ्थऽपि 

प्रवृत्तिः | निर्विरोषमित्यादीनि ब्रह्मणो विरोषणानि । निर्विशेषं नानाविधमद- 

शूल्यम् | निरीहं निराकाङ्क्षम् sade: | ध्यानगम्यम् 

ध्यानेनावगन्तव्यम् । जननमरणमीतिभ्र॑सि जन्मद्धयुनिमित्तद eres । 



२८ मह्ानिर्वाणतन्तम, 

ध्यालेवं परमं बह्म माः सेरपयारकैः | 

पूजयेत् परया भक्त्या व्ह्यसायुञ्यहेतवे ॥ ५9 ॥ 
गन्धं दयान्महीतखं TOA च । 

धूपं दयादायुतचं दीपं तेजः समपयेत् | 
नैवेयं तोयतच्चेन प्रदद्यात् परमात्मने ॥ ५२ ॥ 
ततो St महामन्तं मनसा साधकोत्तमः | 

AAC] a पश्चादहिःपूजां समारभेत ॥ ५३ ॥ 
उपस्थितानि द्रव्याणि गन्पपुष्पादिकानि च | 

वस्राटटुरणादीनि wea यानि च ॥ ५४ ॥ 
मन्वेणानेन संरोध्य व्याला ह्य सनातनम् | 

निमीस्य नेत्रे मतिमानपेयेत् परमात्मने ॥ ५१५ ॥ 
FAN बदह्यहविव्रे्यामौ HAM हुतम् | 
Fea तेन गन्तव्यं ब्ह्मकम्मसमाधिना We ॥ 

teed सद्रास्थायिस्वरूपं sae: | सकठञुवनवीजं समस्तस्य 

भुवनस्य कारणम् |) ० II 

wd ब्रह्म ध्याखा तस्य पूजनं विधयमित्याह् ध्याेत्यादधिना । मान- 

सेम्भनःसङ्कल्पितेः । ब्रह्मसायुज्यहेतवे ब्रह्मवनि मित्ताय | स्या द्रद्यभूयं ब्रह्मत्वं ्रह्म- 

सायुज्यमित्यर्पाव्यमरः || मानसानुपचारानेवाह गन्धमित्यादिना ॥ ~५+१॥ ५५२ ॥ 
तत इति | महामन्त्रम् जँ सच्चिदेकं aaa | समप्ये मह्ामन्त्र- 

जपहतुकं GS दत्वा ॥ वदहिःपरूजामवाह् उपम्थितानीदययादिना | उपस्थितानि 
समीपे स्थितानि ॥ अनेन इतोऽनन्तरमव वक्ष्यमाणन मन्त्रेण ॥ १२ --^ || 

अथ गन्धपुप्पाद्यपेणमन्त्रमेवाह् ब्रह्मपेणमिति | अप्ते दीयतेऽनेनेस्यपंणं 
सवाद यज्ञपात्रम् तदपि ब्रह्मैव । दीयमानं हविताद्िकमपि ब्रह्मैव | 



sae: AM JO 

तञ्नपं बह्यसात् BAT AS 

स्तोत्रं AT महेरा 
प् 

यत् a ATE 

कवचं पठेत् ॥ ५७ ॥ 
नि बह्मणः परमात्मनः | 

देवि व्रह्यसायु्यमरनुते ॥ ५८ ॥ 

नमस्ते सते GST 

नमस्ते चिते faa | 

नमोष्टेततचाय सुक्तिप्रदाय 

नमो Fat व्यापिने नि गुणाय ॥ ५९ ॥ 

समेकं शरण्यं SAE वरेण्यं 

त्वमेक जगत्कारणं विश्वरूपम् | 

Qin 

्रह्मैवायिस्तस्मिन् | SAT कर्त्वा हुतं हवनमपि za | afha wat a 
हवनक्रिया चापि wees: | एवं ब्रह्मण्येव कर्म्मातमके समाधिश्ित्तेकारयं 
यस्य तेन पुंसा ब्रह्मैव गन्तव्यं प्राप्तव्यं न तु फलान्तरमित्यर्थः ॥ ५६ I 

तत॒ gate | समुन्मील्य Sera | मूलं मूख्मन्त्रम् | सात् 

ब्रह्याधीनम् | Av || 

स्तोत्रमिति । ब्रह्मसायुज्यमदनुते wad प्राप्रोति ॥ ५८ ॥ 

अथ तत्स्तोत्रमाह नमस्ते gare) सते सदा स्थायिने । स्व. 

रोकाश्रयाय सकर्लोकाधारभूताय | चिते चैतन्याय | विश्वरूप आत्मा यस्य 
तस्मे | Asawa सजातीयविजातीयातमगतमेदरहिततच्वाय | व्रह्मणे 
अतिबरृहते अतएव व्यापिने सकख्वस्तुव्यापनद्चीखाय | fis सत्वादिगुण- 

Teas | ५९ ॥ 



५० महानिर्वाणतन्ठम 

लमेके जगत्कततुपातृप्रहन्त 
तमेके परं rad निविकस्पम् 

भयानां सयं मीषणं मीषणानां 

गतिः प्राणिनां पावनं पावनानाम् | 

महोचैःपदानां नियन्त तमेक 
परेषां परं रक्षके रक्षकाणाम् ॥ ६१ ॥ 

Gal प्रभो सवेरूपाप्रकारिन 

अनिर्देश्य स्वेन्दियागम्य सय | 

APPA व्यापकाव्यक्त त्ख 

SEIT पायादपायात् ॥ ६२ ॥ 

त्वमित्यादि | एकं मुख्यं केवलं वा । शरणे रक्षणे साघु इति रारण्यम् | 

तत्र साधुरिति यत् । Poe वरणीयम् | जन्मम्युदुःखादिमीरुमिरुपासनीय- 

fang: | परं श्रेष्ठम् | निर्विकल्पं नानाविधकल्पनाशल्यम् |} ६० || 

भयानामित्यादि । मीषणानां भयाचकानामयपि मीषणं मयानकम् । 

पावनानां पूतलजनकानामपि पावनम्. पाविन्यजनकम् | पदानां स्थमनानां 

मध्य Rea Peed पदम् अथवा महोचेरव्युच्छितं पदं येषां तेषां ब्रह्मादीनामपि 

नियन्त नियामकम् | परषां श्रेष्ठानामपि ।॥ ६१ ॥ 

परेरत्यादि | परेश्च परषां व्ह्यादीनामप्यधिप । प्रमो नियन्तः | 

अरमदिस्यचब्देन निर्दषटुमशक्य | सर्वेन्दरियागम्य सवरनिलादिभिरिच्छियेरप्राप्य | 
सत्य॒परमार्थसव्यन्नाखिनि | अचिन्त्य मनसोऽप्यविषयम्त | न क्षरति 
चरतीव्यक्चरम् तत्सम्बाधने अक्षर | अव्यक्त रूपादिरहित | जगद्धासका्नां 

चन्द्रमूयादीनामपीश्चर अथवा amiga अधीडरोति च भिन्नमेव पदम् | 
प्यानं waa | अपायात् भक्तिवुद्धयादिविश्चेषान् ॥ ६२ ॥ 



तृ तीयाह्टासः ६१ 

तदेकं स्मरामस्तदेकं जपामः 

तदेक जगत्साक्षिरूपं नमासः | 

सदे कँ निधानं fares 

मवाम्भोधिपोतं UA व्रजामः ॥ ६३ ॥ 
पञ्चरलमिदं स्तोत्रं वद्यणः परमात्मनः | 

यः पठेत् प्रयतो मृता कद्यसायुज्यमाप्तुयात् ॥ ६ Ul 

प्रदोपञ्दः पठेन्नित्यं सोमवारे विरोषतः | 

श्रावयेहोधयेत् प्राज्ञो SAT खबान्धवान् ॥ ६५ ॥ 

इति ते कथितं देवि cae nef: | 

कवचं AN चावङ्कि जगन्मङ्गलख्नासकम् | 

पठनाद्धारणाद् यस्य FAG जायते धुवम् ॥ ६६ ॥ 
परमात्मा दिर: पातु हदयं परमेश्वरः | 

कण्ठं पातु जगसाता बदनं सकटण्िभुः ॥ ६७ ॥ 

कुरौ मे पातु विश्वात्मा पादौ रक्षतु चिन्मयः | 
सर्वाङ् सवेदा पातु परं AA सनातनम् ॥ ६८ ॥ 

afenfe | तत् ब्रह्म । निधीयते जगद् afta afar जगदा- 
श्रयभूतम् | निरारम्बम् ञाश्रयञ्लूल्यम् ॥ ६२ ॥ 

अथ पञ्चरन्नाख्येतस्स्तोत्रपास्हेतकं HOWE पञ्चरल्ञमित्याद्िना । प्रयतः 

पवित्रः ॥ अदः स्तोत्रम् ।॥ ६४ ॥ ६५५ ॥ 

स्तोत्रं पटित्वा कवचं पटितव्यमतस्तद मिधातुसुपक्रमते श्तीति 1 ६६ tt 
तदू बरह्मकवचमेवाह परमा्मेत्यादि | चिन्मयः चैतन्यरूपः ॥६७।६८॥ 
6 



BR पद् [नि्वाणतन्त्रम् 

श्राजगन्मङ्खटमस्यास्यं कवचस्य सदाविः | 

चऋषिरखन्दीपनुष्टविति RAS दंत 

चतुवेगेफलाधाप्त्ये विनियोगः area: ॥ ६९ || 

यः Toe FATA Taare | 

त वह्यज्ञानमासाश्यं VARA मवेत् ॥ wo | 

भृज्ज flee oe स्वणेम्थां area यदि | 

कण्ठे वा sean वाहं सव॑सि्दीश्वरा भवेत्त् ॥ 09 ॥ 

इत्येतत् Roe च॑ त प्रकारितम् | 

दयात् परियाय दिष्याय गुरुमक्छाय घीमतं ॥ ७२ Ul 

पटिः स्तोत्रक्यचं SAL BPH: ॥ ७३ ॥ 

नमस्त परमं Fa नमस्त परमात्मने । 

निगुणाय नमस्तुभ्यं GTI नमो नमः ॥ ७४ ॥ 

अथास्य कवचस्य ऋप्यादिकमाहं श्रीजमगदिप्यादिना |) अथ ब्रह्मकवच- 

प्रनजन्यं Heat य दइसयादिना | ऋषिन्यासः पुरःसरो यत्र तत् | ऋषिन्यासश्च 

जस्य श्रीजगत्मङ्कटनामकस्य कवचस्य सदारिव ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः परमव्रह्म 

देवता धर्म्माथकाममो्ावाघ्ये श्रीजगन्मङ्गखाख्यकवचपाटे विनियोगः } सिरसि 

सदारिवाय ऋषये नमः | सुखेऽनुष्टप्छन्दमे नमः | हृदय परब्रह्मणे देवताये 

नमः | धर्म्माथेकाममोक्चावा्षये श्रीजगन्मङ्गखाष्यकवचपाठे विनियोग इति | 

आसाद्य प्राप्य | ब्रह्ममयः ब्रह्मस्वरूप: ॥ ६५९५-७ १ I 

इतीति | ते तुभ्यं तवाग्रे वा ॥ प्रणमेत् परमासमानमिति शेषः | 

साधकाश्रणीः साधकोत्तमः || तसणमनमेवाह नम इच्यादिना || ७२-७% ॥ 
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१ ay 

ry ay (नाभी Minamata । 

11 ict 

~ ~ 

वाचिकं कायिक चऽ 

Aaa Wary we 

एवं संपूज्य मतिमान् खजनदान्धवः AE ) 
महाप्रसाद FAST FAN: परमात्मनः i] ७६ |] 

पजने Naa नावाहनविसजजेने | 

TAA VAST WIZ बह्यसाघनम् || ७७ ॥ 

al वा BAA युत्छ काऽपि बुभुक्षितः | 

3 मानं सदा निमेटमानसः । ७८ N 

जनन वह्यमन्वेण मह््यपेयादिकञ्च यन् | 

दीयत RAMA तदेवं पावनं महन् 1) ७९ 

neta Riedl च स्पृष्टदोषोऽपि वततत | 
Raa द्रव्ये word न विदयते | 

abcd a Ail ms 
` 4 

न्य “at =e ~ 

41 4 gil a य a @ & 

ननु परमात्मानं प्रति कायिकवाचिकमानसाख्लयोऽपि प्रणामा विधात- 

व्यास्तेषां मध्ये एकतमो वा तत्राह वाचिकमिव्यादि | यथामति परब्रह्मण कायिक 

वाचिकं मानसं वा प्रणमनं विदध्यात् | ननु परब्रह्मणे कायिकस्येव प्रणामस्यो- 

चित्यं नतु वाचिकमानसयोरत आह आराधन व्यादि | मावड्युद्धिरन्तःकरण- 

Wea । es il 

एवमित्यादि | संपूज्य परमा्मानमिति देषः ॥ साधयेत् निप्पादयत् 

|| ७ ६--*9८ || 

जथ ब्रह्मणो महापसादस्य माहारम्यं बणेयितुमुपक्रमते अनेनेत्यादि | 

Tae ओं सचिदिव्याच्यास्मकेन व्रह्मापेणमिव्याचात्मकेन वा i) feat 

लालग्रामरिखदो | ७९, ॥ ८० ॥ 



६४ भटानिवागतन्तम् 

पक्त वाऽपि न पच्छ तर aaa मन्तितम् | 

साधको AMG कता ABW Ba: GE ca | 

Ty बणविचासऽस्ति नोच्च्छदिविष॑चनस् | 

न काटनियमो ऽप्यत्र UF तथे च | <२॥ 

यथाकाले यथादेरो यथायोगेन SAT | 
वरह्ममात् कतनेवेयमश्चीयाद विचारयन् ॥ ८२ ॥; 
आनीतं श्वपचेनापि sea निःसतस् | 

a पावनं दैवि देवानामपि zeus ॥ < ४ ॥ 
कि पुनर्मनुजादीनां ame saad | 

RAY नेवेचसेधनाद् यत् फलं भवेत् ॥ ८५ ॥ 
महापातकयुक्तो AT युक्तो बाप्यन्यफातकेः । 

GH प्रसादग्रहणात् म॒च्यते AT GS: ॥ <& Il 

साद्टतरिकोटि तीर्थेषु GMA यत्फलम् | 
तत् FS भते मर्या बद्यापितनिषेवणात् ॥ ८७ ॥ 
ATTA यत् TAT । 

BH, 

मक्िते बह्य नेवेे तस्मात् कोटिगुणं ख्मेत् ॥ ८८ ॥ 
जिहाकोरिसदटसेस्त॒ वक्रकोरिरातेरपि | 
महाप्रसाद्माहात्मयं वणितं नेव sea ॥ ८९ ॥ 

पक्तमिति | मन्त्रेण ओं तत् सदित्या्यास्मकेन ॥ नात्रेति । अत्र ब्रह्मणो 
महाप्रसादे ॥ अआनीतमिति । धपचन चाण्डलेनाप्यानीतं asst तट्ह्नसाक्रतं 
सत् पावनं भवेत् || Aaa कुमते | ८१-८९ ॥ 
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यत्र कुत्र स्थितो वापि पराप्य waver ! 
Tetal FEA i ZH पि ह Heid | Se | 

च् यदि स्यान्नीचजातीयमचं वह्यं वितम् | 
ACA बाह्यणेग्राद्यमपि FSA: |} ९9 |) 

जातिभदौ न क्तव्यः प्रसादे परमात्मनः ) 

यो ऽशुटबुडि कुरूते स ASMA भवत् ॥ ९२ | 

वर Wd BAST ATs पिये | 

meena दयन्न न कु्यादवहेटनम् | 

ये तयजन्ति नरा Ys महामन्वेण संस्कृतम 

अच्नतोयादिकं भद्रे पितंस्त पातयन्यघः i) ९४ ॥ 

स्ययमप्यन्धतामिसरे पतन्त्याहूतसघ्रवम् 

बह्मसात्छतनवेदयदेषटूणां नास्ति निष्कतिः ॥ ९५ ॥ 

पुण्यायन्ते क्रियाः सर्वाः gata: geaad | 
चछाचारोऽत्र विहितो महामन्तस्य साधने ॥ ९६ ॥ 

यत्रेत्यादि | aaa शीधु | HHA वापि चाण्डालोऽपि ॥ ९० ॥ 
यदीति । नीचजातीयं चाण्डाखादििसम्बस्धि | ब्रह्मणि भावितं चिन्तितं 

ब्रह्मणे ऽर्पितमिव्यथः ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 
व्रमित्यादवि | वरमीषत् प्रियम् | देवाद्रुते वरः a8 त्रिषु Sl मनाक् 

पिये इत्यमरः | अवहेलनम् तिरस्कारम् (1 ९२ ॥ ९४ ॥ 

स्वयभित्यादि | अन्धतामिघ्ने नरके | जह्रतस्य विश्वस्य Gea: सलि सम्यक् 
Saad यत्र तत्काटप्यन्तम् प्रख्यकाख्पय्यन्तमिव्यधेः | निष्कृतिर्निस्तारः ॥ ९५५ ॥ 

पुण्येत्यादि | सर्वा अपुण्या अपि क्रियाः पुण्यायन्ते पुण्या इवा- 
चरन्तीयथं : ॥ ९६ ॥ 



महानिर्वाणतन्तम् 
(क क 

ey) 

कि तस्य वैदिक्छाचारिस्तान्तिके कमि 
Fata विदुषः Soran विधिः स्मरतः ॥ ९७ ॥ 
करतेनास्य फट नास्ति areata किल्विषम् 
न et: प्रलयवायोऽस्य वह्यमन्वस्य साधनात् ॥ ९८ Il 

अस्मिन धर्म्म महेदि स्थात् सखवादी जितेन्द्रियः | 
परोपकारनिरतो निविकारः Gala: ॥ ९९ Ul 

मात्सयहीनोऽदम्मी च दयावान BSAA: | 
मातापितरौ प्रीतिकारी तयोः ATA: ॥ १०० ॥ 

वरह्मश्रोता AQAA ब्ह्मान्वेषणमानसः | 

यतात्मा दटबदिः स्यात् साक्षाद् व्ह्येति मादयन् ॥ १०१ ॥ 
मिथ्यामाषणं Fara परानिष्टचिन्तनम् ¦ 

Reta aaa FAs ॥ १०२ ॥ 

तत्सदिति aay प्रारम्भे स्वेकम्मणाम् | 
व्रह्मापणमस्तु वाक्यं पानमोजनकम्मणोः ॥ ५०२॥ 

येनोपायेन मस्यानां टोकया् प्रसिद्धःयति | 

तदेव कार्यं BARE धम्म सनातनम् ॥ १०४ ॥ 
किमित्यादि | विदुषः सर्य weet जानतः । स्वेच्छाचारं एव विधिः| 

अस्य AAS ॥ ९.५ |} ९.८ ॥ 
अस्मिन्नित्याडि | aaa: साध्वभिप्रायः | aed: अन्य- 

सुभद्वेपरदितः। अदम्भी कपटताश्ूल्यः। तयोः मातापित्रोः 11 ९९ ॥ १०० ॥ 
seas | यतात्मा संयतचित्तः | ca साक्षादस्तीति भावयन् चिन्तयन् |! 

ब्रह्मापणसर्खिति वाक्यम् || ल्ेकयात्रा Saale: ॥ १०१-१०९॥ 
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a Jered] Ne ai ल्ल्य न (न cael समः व 

AY Greatly] व्य कदहयमन्तस्य् Bra | 
® = ह्य [क्षं ciel as ant eee क + 

यां Bal BAAS Bae भवि मानदाः । ५०५ i 

सायाह्ने यथादेरो AISA | 

पूववत् परमवह्य व्याला साधकसत्तमः । ३०६! 

अष्टोत्तरदातं देवि गायत्रीजपमाचरत् | 

जपं Gael विधिवत् पूववत् प्रणमेत् सुधीः | ५०७ ॥ 

एषा सन्ध्या मया प्रोक्ता सर्वथा BAA | 

यदनुषठानतो सन्ती शुद्धान्तःकरणो मवेत् ॥ १०८ i 

गायत्रीं श्चणु sale स्वेपापप्रणाहिनीम् | 

परमेश्वरं Sera AE तदनन्तरम् ॥ 908 ॥ 
४ 

परतत्वाय wal धीमहीति वदेत् प्रिये 

अथेति) यां सन्ध्याम् | ब्रह्मसम्पत्तिम् ब्रह्मरूपा सम्पदम्} तत्सन्ध्याविधि- 

Hae प्रातरित्यादिना | यदनुष्ठानतः यदाचरणतः || १ ०५--१०८ II 

तां ब्रह्मगायत्रीमेवाह परमेश्वरमिव्यादिना ata) = प्रिये dar 

Sod Samad परमेश्वरं quae विद्महे इति पदं वदैत् i तदनन्तरं 

विद्महे इति पदान्तरं परतच्वायेति पदं वदेत् । परतच््वायति पदतः परं 

धीमहीति पदं वदेत् | तदनन्तरं धीमहीति पदानन्तरं dat ब्रह्म प्रचोदयादिति 

वदेत् | ततश्च परमेश्वराय fat परतत्त्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्य प्रचोदयादित्या- 

कारिका ब्रह्मगायत्री सम्पन्नासीत्। sR परतत्त्वाय परमेश्वराय 

परतत्त्वं Haat see वयं faye मन्यामहे धीमहि चिन्तयामश्च age 



४८ महानिर्वाणतन्तम् 

तद्नन्तरमीशानि त्यो क्य प्रचोदयात् | 

दयं SEMA चतुवेगप्रदायिनी ॥ ११०॥ 

पूजनं S24 खानं पानञ्च भोजनम् | 
TIC TENT FAAS साधयेत् ॥ १११ ॥ 

वाह्ये महत्त AT पणस्य Aas गुस्म् | 

व्याला च परमं व्रह्म यथाशक्ति मनुं स्मरेत् 

पूववत् प्रणमेद् वय Mawes स्पृतम् ॥ ११२ ॥ 
दात्रिराता सहखेण जयनास्य पुरस्किया | 

asa हवनं तपणं तद्रशांरातः ॥ ११३ ॥ 

सेचनं तदशन AAA सुन्दरि | 

ब्राह्मणान् मोजयेन्मन्त्री पुरश्चरणकम्मणि ॥ ११४ ॥ 

मक्ष्याभक््यविचारोऽत्र BRA ग्राह्यं न विदयते | 

न काटदुदिनियमो न वा स्थाननिरूपणम् ॥ ११५ ॥ 

नोऽस्मान् प्रचोदयात् प्रेरयेत् धरम्मथकाममोक्षपु विनियोजयदिव्यथे इति 
॥ १०९. ॥ ११० ॥ 

पूजनमिति | साधयेत् तत्ततकर्मेति रोषः | अथ प्रातःक्रत्यमाह् ब्राह्म 

इत्यादिना | मनुम् ओं सच्चिदेकं ब्हयेयादिमन्तम् ॥ 222 ॥ ११२ ॥ 

अथ ब्रह्ममन्वस्य पुरश्चरणविधिमाह द्भात्रिशतेस्यादिना } अस्य ब्रह्म 

WaT WA पुरश्चरणम् | asa जपददामांरेन हवनं होमः | 

तदशारातः TATA: | ALA तपणदश्चांरोन सेचनं माजनम् | TSA 

माजेनदयां रेन ॥ AAs | AA ब्रहममन्तस्य पुरश्चरणकर्मणि ॥ ११२३-१ 24M 



TAA: ८ 

साधयेत् परमं न्तरं ख भू 
विनाऽऽयासं विना Sa स्तो eI विन 
विना न्यासं विना wei चिना सं 

विना चरणणद्ादिजप्ड् sect विना | 
A KASAM भवेद् FAW 1१३८ ॥ 
संकव्पो ऽस्मिन् SEE मानसः GR: | 
साधने व्ह्ममन्स्य wakes 

स्व वह्यमयं दैवि सावयेत् SAME: | 

न चाऽस्य प्रयवायोऽरिति नाङ्खवगुष्यमेव च | 
महामनः साधने तु AS VE धुवम् ॥ १२० I 
करौ पापयुमे घोरे तपोहीनेऽतिदुस्तरे | 
निस्तारबीजमेतावत् बह्यसन्तस्य साधनस् ॥ १२१ ॥ 
साधनानि वह् कानि नानातन्वागमादिषु | 

कलो दुर्वटजीवानामसाव्यानि महेश्वरि ॥ ५२२ ॥ 

~ 

(कका 

अभुक्त इत्यादि ! न सुक्तमस्यास्तीति अभुक्तः | अद्ये आदिभ्योऽ- 

जिस्यच् | aaa जपविरोषम् | कुस्टछुकाऽपि जपविरोष एव् तां विना । मावयेत् 

न्तयत् ॥ ११६-११९ || 

न Sore | अस्य महामनोरङ्गवेगुण्यादितः sear न aaa | 
व्यङ्गम् अङ्कदीनसपिं २०॥ 222 | 

नन्वनेकेषु तन्त्रादिषु निम्तारवीजानि वहनि साधनानि भवतवाक्तानि 

तत् कथमुच्यते कलौ RHA साधनयव निस्तारवीजमिव्यत AE साघना- 

far 1 wa यचपि तथापीत्यध्याहायम् ॥ १२२ |) 



ae सहानिर्वाणतन्तम् 

अव्पायुषः Besa अन्नाधीनास्वः प्रिये | 

SA AISA व्यग्राः सदा चछटमानसाः ॥ १२३ ॥ 

समाधाकस्थिरधियो योग्ङ्कंशासहिष्णवः | 

तषां हिताय मोक्षाय वह्यमागो ऽयमीरितः i 

कटौ नास्त्येव नास्त्येव सत्यं सतयं मयोच्यते 
वह्यदीक्षां विनां देवि कैवल्याय gaa च ॥ १२५ ॥ 

NBA प्रातरेवं सन्ध्यां कुयात् Bree: | 
व्याहते पूजनं कुयात् सदैतन्तेष्वयं विधिः 

परव्रह्मोपासने त॒ साधकेच्छाविधिः Bea ॥ १२६ Il 

विधयः क्रा यत्र निपेधाः प्रभवोऽपि न । 
स्वच्छचारेणएटसिदिस्तदिना कोऽन्यमाश्रयेत् ॥ १२७ ॥ 
व्रह॑ज्ञानिगुर प्राप्य चान्तं निश्वटमानसम् | 

धृता TAS प्राथयेद् भक्तिभावतः ॥ १२८ ॥ 

922 II 

असाध्यत्वे हेतुं दर्थयन्राह अल्पायुष इत्यादि | यत इति शेषः | 
अन्नाधीनासवः अन्रवङीम्तप्राणाः ॥ १२३ ॥ समाधाविस्यादि | समाधि- 

श्ित्तव्रसिनिरोधः तत्र | amare: निस्तारोपायभूततत्तत्कम॑साधनहेतुक- 

Maa सुखाय च नवाम्तीति प्रतिज्ञां कुवन्नाह कलापित्यादि | १२५ 

प्रातरिति | साधकच्छैव विधिः। यत्र पर्रह्मोपासने ¦ १२६॥ १२७॥ 
यथ ब्रह्ममन्त्रोपदेश्चविधिममिधातुमुपक्रमते व्ह्मज्ञानीव्यादि | चान्तम् 

angie, | अक्तिमावतः भक्तियोगेन | कि प्राथयेदिव्यपेक्षायामाद् 

करृणामयेव्यादि || १२८१३२० ॥ 



करुणामय दनेश TSE दारणागतः | 

Gara sal इहि AS aaa ॥ ३२९ ॥ 

इति SRY गुरू पश्चात् GSAT RRA: | 

करताञ्चलिपुयो सूखा Tei तिष्ठेत् Wa: पुरः ॥ ५३० ॥ 

गुरुकिचाये विधिवत् यथोक्त rasa 

Aga कपया दयात् सच्छिप्यायं महामनुम् il 939 ॥ 

उपविच्याऽ५८ने क्ञनी HASTE वप्युदङ्सुखः | 

Sa शिष्यमानीय् FRIAS ॥ १२३२ ॥ 

ततः Brera दिरसि ऋषत्यासपुरःसरस् | 

जपेदुएटदतं मन्तं साधकस्येषए्टसिदये | 5३२ ॥ 

SEO] SQUAT: | 

BU श्रावयेत् मन्तं सदुगुरः FETA: ॥ १२३६ ॥ 

SA: MY वह्यसन्तस्यं STS | 

नात्र पूजाययेक्षाऽस्ति स॑कत्पं मानस्छरत ॥ १२५ ॥ 

गुरुरित्यादि | यशोक्तं॑रिप्यलक्षणम् चान्तो दान्तो विर्नीत्च्या- 

दिकम् ॥ १३१ ॥ | 

उपविरयेत्यादि | ज्ञानी त््ज्ञानवान् Te: | कारुप्यन STAT 

दृष्ट्या | १३२ 

तत इत्यादि | सन्त्रम् ओं सचिदैकं ब्रद्धैत्यादिकम् | cae | 

वामतः वामे कर्णे | मन्त्रम् पूर्वोक्तमेव । १३३ ॥ १३४ ॥ 

Sasa | अत्र ब्रह्ममन्त्रोपदेञ्चविषो | चरेत् कुयात् ॥ १३५ ॥ 
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{त वत्य 

SEES: BUA) वटारोभ्यं BAIS तं tl १३७॥ 

तत VHA Te यथाराक्त्यनुसारतः | 

Mawar विहरदेक्वद् मुवि ॥ १३८ 
‘Saft 

# १ 

मन्तग्रहणमाच्रेण तदात्मा तन्मयो भवेत् | 

वर्य भृतस्य देवेशि किमन्येक्हसाधनेः ॥ १२३९ ॥ 

इति संक्षेपतो वह्यदीक्षा ते कथिता प्रिये । 

TERIA Adal समाश्रयेत् ॥ १४६० ॥ 

दरा त्सः रोका वेष्णवाश्च सारा गणपतास्तथा | 

विपरा Beara सर्वेऽप्यत्राधिकारिणः ॥ १४६१ ॥ 

तत॒ इत्यादि| ततः Aras परतः | an चिप्यम् ॥ a 

मन्त्रमवाह् उत्ति aT ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 

तत इति | स्वं घनम् AT वा|} १३८ ॥ 

HAAS | तदात्मा व्रह्मनिष्ठान्तःकरणः | तन्मयः ब्रह्मम्ब्पः | १३९. ॥ 

त्रह्मसन्त्रग्रहग कालदिनियमा नास्तीति प्रतिपादयद् गुवि- 

व्यादि | 220 | 

उपदिष्ठानामनुपदिषएटानाच्च ब्राह्मणादीनां सर्वेषामप्यस्मिन् व्रह्ममन्त्रेऽधि- 

कागरम्तीव्याह चाक्ता इव्यादिना | AA AMAT | १९१ ॥ 
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a (५ ४५ — देवि देवदेवौ जगदृगुरः । 
निविकत्पो मन्वस्याऽस्य प्रसादतः ॥ ५४२ il 

मेव व्ह्यमन्तं मत्तः पूवैमुपासिताः | 

व्रह्मा वह्यषेयश्चापि देवा Fae ॥ 5६३ | 

देवषिवक्वान्मुनयस्तम्यो राजषयः पिय | 

उपासिता HAVA: परमात्मप्रसादतः | १६४ tl 

ma मनौ महेरानि विचारो aa कुचचित् 
स्वीयमन्तं Tea erat ह्यविचारयन iy ३६५ i 

पिताऽपि दीक्षयेत् पुत्रान् sar भ्रातृन् पतिः स्यम् | 

मातुलो भागिनेयाश्च नप्तृन् मातःमहोऽपि च ॥ १४६६ ॥ 

एतन्मन्त्रप्रसादाद्व मयि BABIN अहरिव्यदिनां | 

अहं सृत्युञ्चयोऽभवमिति रषः | १९५२ 

एतन्मन्तोपासनाद्व विरिच्यादिषु ब्रह्मभृतव्वं जातमित्याह जमु मित्य 

दिना | मत्तो गृहीत्वेति दोषः | उपासिताः श्रद्धया अनुष्ितवन्तः | गव्या 

करमकश्िषरीडित्यादिना BI क्तः | AVA Besa: | देवा इन्द्रादयः | 

दैवषैयो नारदादयः ॥ १४३ ॥ 

देवर्षीति | देवर्षिवक्वात् नारदमुखात् | सुनयो व्यासादयः | TAT 

जनकादयः ॥ १४९ | 

आत्मना म्रहीतोऽप्ययं ्रह्ममन्वो गुरुणा रिप्येभ्यो दयः पित्रादिभिरपि 

पुत्रादिभ्यो ta gare ब्राह्मे इत्यादिभ्यां द्वाभ्याम् । अविचारयन् स्वीय- 

मन्तदाननिमित्तकं दोष्रमगणयन् ।॥ १४५५ tl १४६ I 



५६ महानिर्बाणतन्त्रम् 

स्यमन्वदाने यो दोषस्तथा पित्रादिदीक्षया | 

सिद्धे बरह्ममहामन्ते dat नेव विदयते ॥ १४७ ॥ 

वह्यज्ञानियुखात् श्रुखा येन केन विधानतः | 

वरह्मभृतो नरः पृतः पुण्यपापेन लप्यते ॥ ५४८ ॥ 
बह्ममन्वोपासिता ये गृहस्था AAT: | 

स्यसखवर्णत्तिनारत त॒ wat मान्या Berea: ॥ ५४९ ॥ 

ब्रह्मणा यतयः Base HI: समाः | 

तश्नात् स्व GUIs SMa ॥ १५० ॥ 

ये च तानवमन्यन्ते ते नरा वह्यातिनः | 

पतन्ति घोरनरके यवद्धास्करतारकम् ॥ १५१ ॥ 

प 

तस्मात् कोटिगुणं पापं बह्मोपासकनिन्दनात् ॥ ५५२ ॥ 

ननु पितुमन्वं न गृह्णीयात्तथा मातामहस्य चत्यादिनिपेप्रवाक्यमुदछद्वय 
पित्रादिभ्यो at मन्तं peat पुत्रादीनामात्मीयमन्वदान तत्तयिपेधवाक्य- 

Rae ॒रिप्यभ्यः स्वीयं aaa ददतो गुरोश्च प्रयवायभामिलं स्यात्तत्राह 
स्वमन्ल्रदाने Zale | यौ दोषः उक्त इति रोषः ॥ १५७ Ul १४८ I 

ब्रहममन्तेस्यादि | यत इति रोषः । ब्रहममन्त्रमुपासिताः व्रह्ममन्लोपासिताः | 
गम्यादनासुपसंख्यानमिति द्वितीयातदपुरुषः ।॥ १४९, ॥ 

ब्राह्मणा इति | ब्राह्मणाः साक्षात् यतयः परिराजका Haq: | इतः 

क्षत्रियाद्य: । १५० ॥ 
अथ व्रह्मोपासकान् satel जनानामखिर्पातकराश्रयलमिस्याह य 

च तानिव्यादिभ्यां द्वाभ्याम् | तान् ब्रह्मदीक्षितान् | अवमन्यन्त अनाद्वियन्ते | 
मार्कर तारकं यावचिष्त्तावत् | भ्रुणघातने गभेघातने ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 



यथा FAIA 
A. हयम् 

गच्छन्तु FAG 

दति श्रीमहानिणतन्ते एतन्मे स्वध्मतिरभयसरे flesenan thas 
जीदनित्तारोपायप्रधे Tease नाम se: ॥ > ॥ 

्रह्मसायुज्यम् FAA ॥ २५५३ ॥ 

इति श्रीपहानिर्वाणतन्वरीकायां तरतीयोष्धासः ¦ 



TA सम्यक् पह्योपसनं परमेश्वरी । 
परमानन्द्सम्पच्ा WET परिप्रच्छति ॥ १ ॥ 

श्रीदेव्युवाच | 

कथितं ASA नाथ व्ह्योपासनघुत्तमम् | 

स्वटोकप्रियकरं साक्षाह्रह्यपदप्रदम् ॥ २। 

तेजोबुदिधटेश्वयैदायकः सुखसाधनम् । 
तृप्ताऽस्मि जगदीशान त्व काक्याम्रतष्टुता ॥ ३॥ 

यदुक्तं करुणासिन्धो यथा ब्रह्मनिषवणात् | 
गच्छन्ति AWA तथेव मम साघनात् | ४ | 

आं नमो ब्रह्मणे । 

परमेश्वरी शङ्करं fi परच्छतीव्यपेक्षायामाह | कथितं यदि. 

द्यादि॥१॥२। 

तज दद्याद | SHS तदूब्रह्मपासन श्रते यषः | तव वागमत- 

Sal तावकौनवाग्छ्पपीयुपर निरया | ३॥ 

FETA | टं कस्णासिन्धो RAGA ARTI WAN 

STS जना Sassy अह्व गच्छन्ति वद्मुवान्त तथच सम 
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नि a च्छ ( घ् प esa ध % ए एतदेदितुमिच्छमि मदीयसाघनं परस् | 
वह्मसायुज्यजननं यत्या कथितं पमो ॥ ५} 
विवानं कौं तस्य साधनं कन वत्पना | 
मन्तः का वाऽत्र विहितो ध्यानपूजादिकं Fe «i 
सविशेषं सावदोषमामूत्द-्तुमरहति | 
मम प्रीतिकरं ठेव लोकानां हितक्ारफम् | 
की GRA शम्भो wee: yo ॥ 
इति देव्या वचः se देवदेवो महेश्वरः | 
उवाच परया प्रीया पावेतीं पार्वतीपतिः }॥ < । 

श्रीसदारिवे उवाच | 

णुं देवि महाभागे तवाराधनकारणम् | 
तव साधनतो येन चह्यसायुज्यमरनुते ॥ ९ ॥ 

साधनादपि ब्रह्मत्वं प्राप्नुवन्तीति यस्वयोक्तं aa करं कारणमस्तीव्येत्रेदितुं 
जातुमह मिच्छामीति द्वितीयश्छोकगतेः पदेरन्वयः | ¢ ॥ 

एतद्विस्यादि | हे प्रमो ब्रह्मसायुल्यजननं ब्रहमत्वोद्ादकमतएव परं श्रेष्ठ 
यन्मदीयं साधनं त्वया कथितं तच कीटदा aad एतदपि वेदितुमिच्छामि | ~ ।॥ 
तस्य मदीयसाधनस्य | Aa मम साधने ॥ ६ | 

सविरेषमित्यादि | सावरोषम् अवरेषपर्यन्तम् | आमूलात् मूखमारभ्य | 
खाते त्वां विना | मवव्याधिभिषग्गुरुः जन्मरूपस्य व्याप्रेिकित्सकराजः poll 

इतीस्यादि | उवाच उत्तरमिति रषः ॥ ८ yy 
पाव॑तीपतिः पावती किमुत्तरमुवाचेत्ययेक्षायामाह ay देवीव्यादि । हे देवि 

हे महामागे महाभाग्यशालिनि येन कारणेन तव साधनतो जनो ब्रह्मसायुज्यं 
AAA SAA तन्मया कथ्यमानं तवाराधनक्रारणं लं श्रुण्विलयन्वयः | € ॥ 

५ 



& \ महानिवाणततन्त्रम् 

त परा Ela: साश्वाद् BST: WAI: | 

त्वत्तो जातं जगत् स ef ssn दषे ॥ १० 

FERC तन् VATA 

yaad सदे त्वदधीनासिदं SNA 95 ॥ 

तम्या सवेकियालामस्माकपपि SE: | 

@ जनासि जगत् स न त्क जानति BAA ॥ ५२॥ 

a कारी तारि दुभा पोडसी sara | 

धूमादती सं ane भेरवी छिद्नमस्तच्छ ॥ १३ ॥ 

QA ae) सं दवी कमलास्या | 

येशापिखर्पा a Gwe तनुः ॥ १९ ॥ 

अथ waaay ब्रह्मसरायुञ्यजनकस्यै तद्रतं Faecal, 

कारणमस्तीवयभिधातुमुपक्रमते ववं परा Spare | यत्त॒ ईति रोषः | 

प्रमा माया शक्तिर्वा यस्य ख परमः अतति सवै व्याम्रोतीदयातमा परमश्चा- 

सावात्मा चेति परमात्मा तस्य परमात्मनो ह्मणो Bae साक्षात् पराऽ्युल्कष्टा 

प्रकरृतिरसीत्येवमन्वयः APA: |) १०॥ महत्त्वमादियेस्य तन्महदादि ॥ ११॥ 

किच्च aaa । आया आदिभूता | नत्वन्येषामेव जगतां जननी 

त्वमसि किन्लस्माकं राङ्करादीनामपि assed लम् | जगज्जननी- 

त्वात् सवं जगत् त्वं जानासि | वत्तौ ae क्श्चन afi at ga 

जानाति ॥ १२ ॥ किञ्च त्वं कारीत्यादि | १३ ॥ वाग्देवी सरस्वती | 

करमलाख्या watt: | तनु; तवेति रपः | १४ |, 
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मव् Gen we a ame TT | 
friars साकारा seal वदितुमहंति 1 

उपासकानां BA श्रेयस जगतामपि | 

दानवानां विनाश्य चतस नानाविधास्दनूः ॥ १६ ॥ 
चतुभज स्यं हिमजा षड्भुजाऽएटमुजा तथा | 

तमेवं Raa AAS ।॥ 9७ ॥ 

तत्त द्रपविभदेन मन््रयन्तादिसाप्रनम् | 
कथितं सवेतन्तेषु भयदाश्च Bae: ॥ ५८ ॥ 

परभावः कलौ नास्ति दिव्यमादोऽपि zea: | 
jaa प्रत्यक्षाणि क्ट युगे ॥ १९ ॥ 
कुलाचारं विना देवि कलौ सिदधिनं जायते | 
तस्मत् PSA साधयेत कुटसाधनम् ।॥ २० Il 

FEIN Talal AAA भ जीयते | 
व्ह्यज्ञानय॒तो मस्या जीवन्मुक्ते न GRE: ॥ २१ ॥ 

4A ¥ a-& [~ ~ ̂ 

तमित्यादि | GSAT परमाणुरूपा | स्थूलरूपलात् व्यक्तम् IATA 

खाचाव्यक्तं स्वं रूपं विद्ते यस्याः तथालम् । वस्तुतो निराकाराऽपि 

आङ्तिुल्याऽपि ववं साकारा arate: मवसि । अतः घां वेदितुं 

ज्ञातं कोऽंति योग्यो भवति न कोऽपीदयथः ।॥ १५ 

ननु वस्तुतो यद्वि निराकारैवादं afé किमथे नानाविधमाकारं दधामि 

तलह उपासकानामिव्यादि ॥ १६ ॥ ता नानाविधास्तनूरेव दशेयन्नाह 

चतुखैजेव्यादि ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
अथ प्ुभावादिप्रसङ्गात् कलो युगे वीरमावस्येव विद्यमानेन प्रस्यक्षफर- 

दायकानि वीरसाधनकर्माप्येव साधनीयानीवयेवाह् TATA इत्यादिभिः ॥ १९-२१॥ 



Eo महानिर्वाणतन्तरम् 

ज्ञानेन मेव्यमखिलममेष्यं ज्ञानतो मवेत् 

TARA wa मेव्यामेष्यं न वियते | ॥ 
र जानात् पर वह्यं Gag सनातनम् | 

Pera aay aa sala जानतः ॥ २२ ॥ 

तं सवैरूपिणी देवी सर्वेषं जननी परा | 
तुयं खयि दैवेरि स्वेषां तोध्णं मवेत् ॥ २४ 

सेरादौ तमेकाऽऽसीत् तमोरूपमगीचरम् I 
सत्ती जातं जगत् सव परव्ह्यसिश्वक्षया i २५ ॥ 

महत्त्यादिभृतन्तं AA Bes जगत् 

निमित्तमात्रं TEA सवक्छरणकारणम् । २६ I 
aad सवेतोव्यापि case तिति | 
सदैकरूपं Pang fed सव॑वस्तुपु ॥ २७ I 
न करेति न चाश्नाति न गच्छति न तिष्ठति | 

सत्यं ज्ानमनायन्तमधाङ्मनसगोचरसम् |] २८ Ul 

मेध्यम् पविम् । २२ ॥ 

य इति | सनातनम् BASEL ।। २३ ॥ २४ ॥ अगोचरम् आछति- 
AAA वाङ्मनसयोरप्यविष्रयभूतम् ॥ २५ ॥ 

मह् दित्यादि | ward प्रथिवीपय्येन्तम् | सवेकारणकारणम् सर्वेषां 

महदादीनां कारणानामपि कारणं निमित्तभूतम् ॥ २६ ॥ 

wanes | aed सवदा स्थायिस्वरूपम् | wane निदोषं 
पदाथेम वेष्टय सवेवस्तुषु स्थितमपि निरिं्ठमसम्बद्धम् ॥ 20 ॥ 

नेत्यादि | न चाश्नाति न च भुङ्क्त | सत्यम् यथा्थस्वूपम् | ज्ञानं 
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Tare ६ 

च्छामात्रमाटस्व्य तं महायोभिनी पर | 
करोषि पासि हुस्यन्ते जगदे तच्राचरम् }} २९ |, 

तव रूपं महाकाटो STEIN: | 

महासंह्ारसमये काटः सवं श्॑सिष्यति |} ३० | 

FEMA स्वेभूतानां महाकालः प्रकीतितः | 
ARIS कटनात् मादा कालिक परा! २३१ ॥ 

काटसप्रसनात् काली TAMAS STH | 

काट्लादादिमृतलादाया काटीति गीयत }} ३२ ॥ 

पुनः खरूपमासाय तमोरूपं निराकरतिः | 

यआचातीतं मनोभस्यं तमेकेवाऽवरिष्यसे ।॥ ३३ ॥ 

साकाराऽपि TRENT मायया बहुरूपिणी | 

a सवादिरनादिस्वं क्त्री ट्री च पालिका ॥ ३४ ॥ 

समस्तपदार्थावबोधः तत्स्वरूपम् | Bard न विद्यते आदिः कारणम् 

अन्तो नाशश्च यस्य तथाभूतम् |] २८ ॥ 

तदित्यादि | तदिच्छामालम् WHEN इच्छाव | अन्त प्रख्य- 

HIS | २९ ॥ Ro Ul 

कर्नादिव्यादि | कर्नात् AAA || ३१ tl आदिरूपिणी कारण- 

स्वख्पा । २२ I | 

पुनस््यादि | निराकृति आकारशूल्यम् | वाचातीतम् अतिक्रान्तवाक् | 

मनोऽगम्यम् मनसोऽप्यम्राप्यम् ॥ ३३ ॥ 

arenes | सर्वादिः सर्वेषां कारणभूता सर्वैकारणत्वादरैव न विते 

आदिः कारणं यस्यास्तथाभूता त्वमसि |} ३४ ॥ 
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aad कथितं भद्र बह्यमन्तेण दीक्षितः | 

यत्फलं समाप्ति AHS तव साधनात् ॥ ३५ ॥ 

नानाऽ<चरेण सवेन SAMS | 

विभदात् कथितं देवि कुत्रचिदगुक्तसाधनम् ii ३६ il 

ये यत्राधिकरता FARA तत्र फटमागिनः | 

भविष्यन्ति तरिष्यन्ति मानुषा area: ॥ ३७ ॥ 

वहृजन्माज्नितेः पुष्यः कुलखचरि मतिरभत् | 

FEN पूतात्मा पाक्षाच्छिविमयो भवेत् il ३८ ॥ 

यत्रास्ति AAA तत्र योगस्य का कथा ¦ 

योगेऽपि मोगविरहः कौटस्तूभयमर्ुते ॥ ३९ ॥ 

तव साधनतो HAAS इदमेव कारणमस्तीत्याह अत त्यादिना ॥ ३१२ }) 

अध साधनं केन aaa मदीयं साधनं परं कीदशं ada इति च 

यत् परमेश्वर्या we तत्र मत्कथितेनैव मार्गेण सर्व कमम साधनीयं मदुक्तवत्मेना 
निव्यनैमि्तिककर्मणां यत् साधनं तदैव तावकीनं aaah दातमुपक्रमने 

नानाचरेणेखादि | नानामावेन च | fda fata | कुत्रचित्, 

Tales ॥ ३६ ॥ 

य॒ इति | यत्र गु्तसाघधने व्यक्तसाघने वा ॥ 20 ॥ 

अथ प्रवरे Hat युगे करुखमार्गेणैव सरवै कमे साधनीयमिति प्रतिपादनाय 

तमेव मार्ग स्तोतुमना महदेव ः ga तन्मारगवर्सिनं जनं म्र्ंसति वहुजन्मेव्या- 
fara: 1 साक्षाच्छिवमयः साक्षाचिहवस्वूपः || २८ II 

यत्रेति | aa साधने | मोगविरहः aia: | उमयमरदनुते योगं 

भोगञ्च भते | ३९ | 
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एकश्चेत् Boas: पूजितो येन सुत्त | 
स्व Faq देव्यश्च पूजिता नात्र संशयः i ४० ( 
प्रथिवी हेमसम्पूणा दच् यत् फलमाप्नुयात् | 
त्स्मात् कोटिगुणं पुष्यं wea कौलिकाचेनात् ॥ ४५ ॥ 
श्वपचोऽपि BEA कह्यणादतिर्च्यित । 
POAC काह्यणः श्वपचाधमः 1 ८२ ॥ 

FIAT परो धम्म नास्ति ज्ञाने तु भास्क । 
AMAA AMSA नरो भ्वेत् ॥ ४३ i 

सत्यं वबीमि तं देवि हदि Basa | 

CER कालात् पशे धर्म्मा न विदत ॥ ४४॥ 
अयन्तु परमो मागो गुक्तोऽस्ति TYRES | 
व्य क्तीमविष्यत्यचिरात् संतरत्ते पटे कलौ ॥ ४५ | 
कलिले Ie तु स्थं सत्यं मयोच्यत | 
न स्थास्यति विना eer पडाव मानवा भुवि ॥ ४६ ॥ 
यदा तु वैदिकी दीक्षा दीक्षा पौराणिकी तथा | 
न स्थास्यति await तदेव प्रवलः कटिः ॥ ६७ ॥ 

एक् care | पूजिताः तेनेति देषः ॥ ४० ॥ ४१॥ 
श्वपच safe | अतिरिच्यते उत्तमतावच्वाद्रिरिप्यते ॥ ४२ ॥ 

Fema सर्वधर्मोत्तमत्वे td देया यस्यानुष्ठानमात्रेण- 

स्यादि { 22 i ee ॥ 

अयमित्यादि | TIES WISE | aS सम्यक् TIT We wile all 

ay तत्तदयुगविषेयाचारप्रसङ्गेन daca: कल्ुगपरवल्तारक्षणानि 
कथयति यद वित्यादिमिः | हे वरारोहे उत्तमे ॥ ४७ | 
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यदा तु पुष्यपापानां परीक्षा वेदसम्मवा | 

न स्थास्यति हिषे शान्ते तदे प्रवरः कहि 

कचिच्छि्ा BAMA यदा Greats 
भविष्यति Peal तदेव प्रवटः कलिः ॥ ee ॥ 
यद् तु स्टेच्छजातीया राजानो Fala: | 
भविष्यन्ति महाराज्ञे तदेव sae: कलिः ॥ Ye it 
यदा सियो ऽतिददन्ताः BA: HVE रताः | 
गहिष्यन्ति च Aa तदेवे प्रवलः कलिः ॥ ५१ ॥ 
यदा तु मानवा भूमौ Shien: कामकिकराः । 
द्यन्ति गुरुमित्रादीन् तदैव प्रवरः करिः ॥ ५२ ॥ 
यदुं क्षौणी स॑स्पकटा तोयदाः स्तोकव्षिणः | 
भसम्यक्ूफलिनो PAST पवटः कलिः ॥ ५३ ॥ 
भ्रातरः स्वजनापात्या यदा धनकणेहया | 
मिथः सम्प्रहरिष्यन्ति तदेव प्रवरः कलिः ॥ ५४ ॥ 
प्रकटे wear निन्दादण्डविवखिते | 
Temi चरिष्यन्ति तदेव saw: कलिः ॥ ५५ ॥ 

शान्ते हे संयतचित्ते ॥ ४८ ॥ सुरतरङ्गिणी गङ्गा ॥ ४९ ॥ 
यदा faerie | अतिदुदान्ताः यतिदुःखेन दम्यन्ते याः तथाभूताः 

aga दमनीया इत्यथः । whe: कठोराः । गर्हिप्यन्ति 
निच्िपष्यन्ति ॥ wok? ॥ स्तोकवर्िणः स्वह्पव्षणदरीखाः ॥ ५५३ ॥ 

 धनकणेहया वित्तरेशाकाड्क्षया ॥ ५४ ॥ 
प्रकटे इत्यादि । प्रकटे प्रव्यक्ते wanted निन्दादण्डविवल्नितेऽपि 

सति यदा der जनाश्चरिप्यन्ति तदैव प्रवरः करिक्ञातव्यः ॥ ५५ |p 

os {| ४८ ॥ 
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सत्यवेताहापरेषु यथ। स्ादिसेवनम् | 
टाघपि तथा कुयात् कृख्वत्मालसारतः । ५६ ॥ 

ये कुवन्ति कुलाचारं wage जितन्धियाः | 
व्यक्छाचारा arate न हि aa वाधते कलिः ॥ ५७ i 
TRYIN युर भत्ता मात्पदाम्बुज | 
Ad: Berg न हि तान् कत कलिः ॥ ५८ ॥ 

FAA: AAAs: सत्यघम्मेपरायणाः | 
कुरख्साधनसत्या ये न हि तान बाधत कलिः i ५९ il 

कुटखमार्गेण त्चानि रखोधितानि च योगिने | 

ये दद्युः सत्यवचसे न हि तान् वाघते कलिः ॥ eo ॥ 
हिसामात्सयेरहिता दम्मदेषविवज्जिताः | 
poray निष्ठ! ये न हि तान् बाधते कटिः ॥ a ॥ 

ales: सह संसग वसति Peary | 
कुर्यन्ति कौरूसेवां ये न हि तान वाधते कलिः ॥ ६२ ॥ 
नानाषेराधराः BS: कुट चरेषु निश्चलाः 
सेवन्ते at series हि तान बाघते कलिः ॥ ६३ ॥ 

सल्यत्रेतेव्यादि | यथा मद्यादिमेवनम् प्रकाशतः कृतवानिति रोषः । ५६ ॥ 
नदि तान् वाधते aa पीडयति ॥ ws tl | 

गर्विस्यादि | युक्ताः सङ्गताः | अनुरक्ताः अनुरागवन्तः | AS ॥} FS- 

AMAIA: कुरुसाधने यथार्थावधायिनः WAS ॥ तत्वानि मद्यमांसादीनि ॥ ६ ०॥ 

feata | हिसामात्सयर हित; प्राणवियोगानुकूरुव्यापारो हिसा जन्य- ` 

ङुभद्रेषो मात्सर्यम् ताभ्यां रदिताः ॥ वसति निवासम् ।॥ ६१६५ ॥ 
9 
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सत्यप्रतिक्ञकौलनां श्रेयः ARITA: ॥ ६८ ॥ 
अपरे तु युगे देदि पुण्यं पापञ्च मानसम् । 
नृणामासीत् कलौ पुष्यं केवरं न तु दष्करतम् 
कुलखचारविहीना ये सततासत्यभाषिणः | 
EER ये च ते नराः कछिकिङ्कुराः ॥ we ॥ 
कुट्वत्मस्रभक्छ ये RAN कामुकाः | 
देष्टारः Segal ते ज्ञेयाः Bere: ॥ ७१ ॥ 
युगाचारप्रसङ्न FS: प्रावस्यछक्षणम् | 
संक्षेपात् कथितं भद्रे प्रीतये त Tata ॥ ७२ ॥ 

कट तत्वम् खीद्सुमादि | कुख्द्रव्यम् मयमांसादि 1) ६६ ॥ 

कोटिच्येव्यादि \` परोपकारव्रतिनाम् परोपकारख्प॑त्रतमस्त्येषामिति 
 परोपकारवरतिनः तेषाम् ।॥ ६५७ | 

कटग्ति | SATA दोषसमृहवतः ॥ अपर सवयत्रेतादौ | ६८-५२॥ 



SATs: a9 

मात् सर्वात्मना AR: सत्यमेकं समाश्रयेत् ॥ ७५ ॥ 

सत्यहीना वृथा पूजा सः ah वृथा जपः | 

सयत्टीनं तपो व्यथैमूषरे वपनं यथा ॥ ७६ ॥ 

सत्यरूपं परं ब्रह्य सत्यं हि परमं तपः | 

nae: क्रियाः स्वाः सत्यात् परतरो न हि ॥ ७७ ॥ 

अतएव मया प्रोक्तं ष्कते प्रवरे ESI 

POA सत्येन कनतैव्यो व्यक्तमाबतः | ७८ ॥ 

गोपनादीयते सत्यं न गुक्सिरनुतं विना । 
तस्मात् प्रकाराः कुर्यात् कौलिकः कुट्साधघनम ॥ ७९ I 

कलेर्युगस्य omer सति सत्येनैव प्रव्यक्तः कुखाचारो विधातव्य 

दृत्यमिधातुकामो महादेवः सत्यं प्रदा सिप्यननाह प्रकटे SATE |} ७३ il ve 

नहीत्यादि | अनृतात् असव्यात् | सवांत्मना सवेप्रयज्ञन । आत्मा 

यनो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वधम चेत्यमरः | समाश्रयेत् सम्यक् सेवेत्त \। ७५ । 

ऊषरे क्षारखरसतिकायुक्तदेशे अतएव सर्वेषां कर्म्मणां सस्यमूलत्वादेवेस्यथेः | 

aca पापिनि ॥ ७६-७८ | 

हीयते हीनं भवति व्यक्तं भवतीत्यथेः oe ॥ 



६८ मह्ानिर्वाणतन्त्रम् 

Tey Tad नानतं स्थाभ्जुगुप्सितम् 
यदुक्त FCAT न शस्तं प्रवे कलौ ॥ <° ॥ 
वरते asa: तरेतायां पदहीनकः | 
द्विपादो दपर SF पादमात्रं कलौ य॒मे ॥ ८१ ॥ 
तत्रापि Ba VAT तपः SS दयाऽपि च | 

सत्यपदे करते खपे घरम्मोपः प्रजायते | 
Ta सत्यं समाधय स्वेकस्माणि साधयेत् ॥ ८२ ॥ 

कुलाचारं विना यत्र नास्सयुपायः Four 
तवरानुतप्रवशाश्ेत् कुतो निःश्रेयसं भ्वेत् ॥ ८३ ॥ 
सवेथा सदयपृतालमा PARA | 
स्वै कम्मं नरः कुर्यात् ससवणश्रमोदितम् ॥ ८४ ॥ 

दीक्षां पूजां जपं हमं पुरश्चरणतपणम् । 
Aqsa पुंसवनं सीमन्तोद्ययनन्तथा ॥ ८५ ॥ 

ननु Foray यस्यं नानततं स्याज्जुगुप्सितमिति कुख्तन्तेषु 
waa ततकथमिदानीपुच्यतै तस्मात् THI: कुर्यात् कोटिकः Beare 
मित्यत आह् | कुर्धम्म्येव्यादि ॥ ८० ॥ 

करत Tare | RA aaa चतुप्पाद्यो धम्म आसीदिति रोषः | 
समासान्तविवरनिघ्यत्वाच्र पादच्चन्दम्यान्तस्य सोपः | पादमात्रम् घम्मेस्याव- 

रिप्यतं इति रेपः | ८१॥ 
 तत्रापीद्यादि | तत्रापि पाढमात्रेऽपि। दयाऽपि च ear | gat 

इति a: | तस्मिन् क्रम्मणि घन् | ८२ ॥ | 

 कुलाचारमिति | यत्र प्रवरे कटो | निःश्रेयसं मुक्तिः ॥ तच्च किं सवै 
कम्मे तत्राह दीक्षामि्यादि | पुरश्वरणत्पणमिति समाहारदरन्द्रः ॥ ८ ६-८५॥ 
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तीथेश्राद्धं sw arses 

यातां WEARS नववखरादिधारणम् ॥ ८७ ॥ 

यापीकूपतरागानं deen तिथिकरम्मं च | 

गृहारम्भप्रतिषएठाञ्च दकानां स्थापनन्तथा ॥ << ॥ 

दिवाकरं feared se तयैव च | 

Rated नियं नैमित्तिक यत् |, il 

PUES FIER व्याञ्यं Dae यद्येन | 

ae विधानेन तत् सवै साधयेन्नरः il Se ॥ 

कुयाद् यदि मोदेन दुमसयाऽश्रदयाःऽपि का | 

विनष्टः स्वेकम्मभ्यो विष्ठायां स स्वेत क्रमिः । ९१ \ 

याद् मन्मतसुत्छञ्यं महद WIS कट् 

यदा यत् क्रियते कम्मं विपरीताय त्वेत ॥ ९२ ॥ 

नामचू डाकरणमेव च नामकरणं ASTROS: | नववसरादीत्या- 

दिना नवीनभूषणादः संग्रहः | गरटारम्भप्रतिष्ठाच्च gered गरृहपरतिष्टाच् 

AT: | ८६-९० ॥ 

प्रले get युगे सदादिवमतमुछस्य कर्म्माणि कुवतो जनस्य 

महापातकल्वं क्रियमाणानां कम्मणाच्च नेप्फल्यमित्याह् न कुयादिव्यादिभिः ) 

मोहेन अविवेकेन | अश्रद्धया विश्वासामयिन ।॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 



Ss महानिर्वागतन्तरम 

न्मतासम्मता दीक्षा साधकम्राणघातिनी | 
पि fre देवि हूतं मस्मापणं यथा | 

॥., [श ॥ ॥ 

कलिकाले प्रवृद्धे त॒ ज्ञाता मच्छस््रम के 

योऽन्यमार्भेः Heat कुयात् A महापातकी भवेत् ॥ ९४ ॥ 

तोदा MEAT योऽन्यमार्भेण मानवः । 
स याति नरकं घोरं यावच्न्द्दिवाकरो ॥ ९१ ॥ 
घते ब्रह्मवधः परो क्तः व्रात्यो मानवको भवेत् | 
केवटं GATS चण्डालाद्धमोऽपि सः ॥ ९६ ॥ 
उद्ाहिताऽपि या नारी जानीयात् सा तु गहित। | 
Sales भवेत् पापी संसगात् कुटनायिके 
बेद्यागमनजं पापं तस्य पुंसो दिने दिने ॥ ९७ ॥ 

तद्टस्ताद्त्रतोयादि नेव गृह्णन्ति देवत! 

पितरोऽपि न चाश्चन्ति यतस्तन्मल्पूयवत् ॥ ९८ ॥ 

तयोरपत्यं कानीनः सवधम्मवहिष्टरतः | 
देवे पेते SSA नाधिकायेऽस्य जायते ॥ ९९ ॥ 

मस्मापेणम् अर्यते यत् तदपेणम् कर्मणि स्युर् भस्मन्यपणमिति 

सप्तमीतद्पुरषः | भम्मार्पितमिलयथे; | भस्मार्पितमि्येव वा पाठः 1) ९,३-९५ ॥ 
व्रते इत्यादि । अन्यमार्गेण जातसंस्कारोऽपि मानवको त्रात्यो भवेत् 

संस्कारहीनो भवेदिव्यथेः ॥ ९६ ॥ 
उद्राहितेत्यादि । अन्यमर्गेणोद्ाहिता या नारी सा तु गर्हिता 

निन्दिता भवेदिति जानीयात् । तान्तु गर्हितामिति ar पाठः | संसर्गात् 
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नेत् | 
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तत्तोयं रोणितसमं पिण्डो मटमयो we 

स्मान्मत्येः TAA WE मतमाश्रर 

SUR Bd कम्मं 

असतु तावत् परो धर्म्मः पूरवधम्मोऽपि न 

राम्भवाचारहीनस्य नरकान्नैव नि 

तत्र अ्छाम्मवमा्मस्थापितदेवताप्रतिमायाम् |] १००-१०३ I 

निप्करतिर्निस्तारः ॥ 2028 १०५ | 

अन्यमार्गेणोद्राहिताया नार्याः सङ्गमात् | तस्य छतान्यविष्युद्राहितनारी- 

संसर्गस्य || तद्धस्तदत्तान्नतोयायग्रहणे कारणमाह यत इत्यादि | तत् 

अन्नतोयादि ॥ तयोः अन्यमागँद्राहितनारीतदुद्रोदृपुरूषयोः । 

कानीनस्य | ९७-९.९ II 
अस्य 



७२ पहानिर्वाणतन्तम् 

विरोषाराधनं तत्र मन्त्यन्रादिपंयुत 
भेषजं FCAT AAT मम ॥ १०६ ॥ 

इति श्रीपहानिर्भणतन्ते सवतन्ोततमोतमे एवमनिर्णयपरे प्रीमदायासदारिवसे 
जीदनिप्तारोपायप्रश्रो प्रप्कृतिपाधनोप्मौ नाम AAT: ॥ २ ॥ 

भेषजम् ओषधम् | गदतो मम कथयतो म्तः | ममेयपादानस्य रेषयेन 
विवक्षितात् रेष षष्ठीति ष्ठी ॥ १०६ | 

इति श्रीमहानिर्वाणतत्ररीकायां चतुरथो्यसः | 



MATA उराच | 

ART WA शक्तिः GAAS । 

तव शक्या वयं रक्तः सृटिशितिख्यादिपुं ॥ 9 ॥ 

तवे रूपण्यनन्तानि नानवणाकूतीनि च । 

नानाप्रयाससाध्यानि वणितं केन शक्यते ॥ २ ॥ 

तव कारुष्यटेरोन कुरतन्तरागमादिषु | 

तेषामर्चासाधनानि कथितानि यथामति ॥ ३ ॥ 

गुततसाधनमेतत्तु न कुत्रापि प्रकारितम् । 

अस्य प्रसादात् कल्याणि मयि ते करणेदशी ॥ ४ । 

ओं नगो ब्रह्मणे | 

मन्तयन्तादिसंयक्तस्य विरेषाराधनश्येवामिधाने प्रवृत्तः श्रीसदारिवं 

उवाच BATT परमेव्यादि ॥ १ ॥ 

तवेति | नानावर्णाङ्ितीनि नाना अनेके वणा STRAT आकारश्च येष 

पाणां तानि ॥ २ ॥ 

कार्यलेरोन दयाया स्वेन तेषां तव STOTT ॥ ३ ॥ 
एतत्त अतःपरसुच्यमानन्तु | अस्य युप्तसाधनस्य ॥ ¢ ॥ 

10 



लया प्रष्टमिदानीं cad गयत क्षमः 

कथयामि तव प्रीतये सम प्राणाधिकं परिये ॥ ५ ॥ 
सवेदुःखपररामनं सपदि निवारकम् 
AACA सन्तोषकारणम् ॥ £ ॥ 
कलिकट्मददीनानां नृणां खत्पायुषां पियं 

बहप्रयासांस द TAA परं धनम् ॥ ७ | 
न चात्र न्यासकरहु्यं AMAA: | 
सुखसाध्यमवाहुव्यं भक्तानां FES महत् ॥ < ॥ 
तत्राऽऽदौ शरण i fer | 

a 

सन्तरीदारकम् 
स्य श्रवणमात्रेण जीवन्मुक्तो ऽपि जायते ॥ ९ ॥ 
णेरस्तेजसारूटो थेष्ण्डाव्योमविन्दमान् 

पन्घ्या र््समारूदा वामनेचरन्दसयुता 
तृतीयं श्रृणु कस्याणि दौपसंस्थः प्रजापतिः ॥ 99 ॥ 

तत् गुप्तसाधनम् ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
एतदेव अतःपरमुच्यमानं गुप्तसाधनमेव ॥ ७ Il 

अत्र अतःप्रमुच्यमाने साधने | अवाहुस्यं ASAT ॥ ८ ॥ 
तत्र साधने ॥ २ ॥ 
तमेव मन्त्ोद्धारक्रममाह प्राणेश इत्यादिभिः | वैजसारूढः तैजसो 

YEATES: | प्राणेशो हकारो । मेरुण्डाव्योमनिन्दुमान् भेरुण्डा दकारः 
व्योमविन्दुरनुस्वारः ताभ्यां विषिष्टो विधातव्यः | एवं हीमियेतद्रीं 
समुद्धलय द्वितीयं बीजसुद्धरेत् || १० ॥ 

तच fe बीजमत आह् सन्ध्येत्यादि | रक्तसमारूढा रेफं समारूढा 
सन्ध्या MSA: शकारो वामनेत्रन्दुसंयुता वामनेत्रमीकारः इन्दुरनुस्वारः ताभ्यां 
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वहविकान्तावधि प्रोक्तो TAIT Sa खनः 

सर्ववियामयी देवी Aaa परमेश्वरी ॥ 

आयत्रय स्तु snk? 

AS 

गणां बीजानां प्रत्येकं अयमेव व 

परज्पेत् साधकाधीराः धम्मकामा्थसिदये ॥ ५४६ ॥ 

वीजमायच्रयं fear सक्षाणऽपि saat | 

कामवाग्मवताराया सप्ताणोशछाक्षरी PST \॥ ५५॥ 

संयुक्ता कर्च॑व्या | एवं श्रीमिति द्वितीयं बीजम॒द्धुतमासीत् | हे कल्याणि 

तृतीयं वीजं श्रणु । तच्च किं वीजमत आह दीपसंम्थ इत्यादि । दीपरसंस्थः दीपो 

रफ; तत्र स्थितः प्रजापतिः ककारो मोविन्दविन्ुसंयुक्तः गोविन्द ईैकारः 

बिन्दुरनुस्वारः ताभ्यां संयुक्तः करणीयः । एतादृसश्च ककारः साधकानां 

सुखावहः सुखप्रापको भवति | एवच्च क्रौमिति तृतीयं वीजमुद्धतमासीत् | 

बीजन्रयस्यान्ते वहिकान्ता स्वाहा अवधिरन्तभूता यस्य Taree परमेश्वरि इति 

सम्बोधनं पदं वदेत् | सकल्पदयोजनया ही श्री" करी परमेश्वरि स्वाहेति 

मन्तो जातः! हे दिवे अयं मनुर्न्बो दशाण amare: परोक्तः । 

वदह्िकान्तावधिरिति पे तु मन्तो विरेप्यः तस्येवेदं विरेषणमिति ज्ञातव्यम् । 

सरव वि्यामयी स्ववि स्वरूपेयं मन्लासिका देवी परमेश्वरी विद्यानाम। १ १-६ RU 

आचयेत्यादि | आचत्रयाणामेतस्यैव मन्वस्यादिभूतानां दी प्रभृतीनां 

तरयाणां वीजानां मध्ये seh हीमिति श्रीमिति क्रीमिति वा वीजं ही" श्रीः 

ats fast वा धरम्मकामा्थसिदधये साधकाधीशः साधकोत्तमः 

प्रजपेत् | एवन्तु पञ्चमन्तरा आसन. ॥ १४ ॥ 

बीजमित्यादि । asserts दहित्वा व्यक्ता TMA 

मन्तासिका परमेश्वरी fiat सततार्णाऽपि परमेश्वरि स्वाेव्याकारा aera ft 
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दशाणामन्तणपदात् कालिके TAPS | 
पुनरा्यत्रयं वीजं वह्निजायां ततो वदेत् ॥ 9६ ॥ 

सोडरीयं समाख्याता स्वेतत्वेषु गोपिता | 
ATS UATE चदेषा सप्तदशी हिधा i ५७ ॥ 

तव मन्त्रा द्यसंस्याताः कोटिकीस्यवंदास्तथा | 
संक्षेपाद्र कथिता मन्त्राणं दादुद प्रिये ॥ १८ ॥ 

aq येषु च aay ये ये ora: म्रकीतिताः | 
ते da तप मन्ताः RAAT WHA: ॥ ५९॥ 

मवेत् | सनेन सदिताः पड. मन्त्रा oad | कामवाग्भवताराद्या arate 
ठेमिति समिति वा adi यस्यास्तथाभूता चैत् सप्ताम मन्वरूपा 
परमेश्वरी विधा स्यात्तदा द्वी ̂ परमेश्वरि स्वादेसयाकारा र ̂ परमेश्वरि स्वाहेव्याकार। 
a परमेश्वरि apart चाष्टाक्षयपि मवति | एवश्चेषाऽष्टक्षरी त्रिधा 
जाता | एतेखिमिः सहिता नच मन्ता वभूवुः ॥ १५ | 

दराणत्यादि | sae मनोरामन्णपदात् परं कारल्कि इति 
पदसुच्चरेत् वदेत् । ततः परं at” saree वीजं पुनवेदेत् । ततोऽनन्तरं 
वहिजायां स्वारैति पदं वदेत् | सकख्पदयोजनया ही ̂ श्री क्री परमेश्वरि 

काच्कि दी" श्री" at स्वाहेति मन्तो जातः | इयं षोडशी texan 
मन्तासिका परमेश्वरी विद्या सर्वतन्तेषु गोपितापि aa sat मया समाख्याता 

सम्यक् कथिता | एतेन सदिता दश मन्वा अभवन् | चयचेषा पोडशी qatar 
सखीमिति-वीजाया sar ओीङ्गाराया वा स्यात् तदा at df si aii 
परमेश्वरि काठिकि at श्रीं करीं स्वादेयाकारया ओं ai श्रीं at परमेश्वरि 

कारिक हय श्रीं at स्वाहेव्याकारा च सप्तदशी सक्तदश्चाक्षर्य॑पि भवेत् | एवश्चैषा 
aaa द्विषा जाता | एताभ्यां fear द्वादश मन्ता जासन् ॥ १६--१८ ॥ 

सकर्तन्तोक्तानां सवेषां मन्वाणां पावेतीसम्बन्धिते हेतुमाह Sana 
vated इति ॥ १९ Rs I 



post 

पञ्चनद SS 

एतेषां सवेमन्वाणां एकमेव हि साधनम् 

कथयामि तव प्रीये त्था लोकदिताय च il Re ॥ 

कुलाचारं विना देवि रात्तिमन्तौ न सिद्धिदः | 

स्मात् कुटाचीररतः साधयच्छक्तिसाधनस् | २३ ॥ 

मयं मांसं तथा सहस्यं सुद्धा Faas च | 

राक्तिपूजाविधावाये waa प्रकीततित 
प्चतत्तं विना पूजा अभिचाश्य कट्पते | 
नेष्टसिदधिभवेत्तस्य विद्ठस्तस्य पदे पदे | २३ 

Rist AIA च यथा नेवाङ्कुये भवेत् | 
पञ्चतचविहीनायां पूजायां न FIBA: ॥ २ 

Teese विना देवि नाधिकारी तु कम्य | 

तस्मादादौ प्रवक्ष्यामिः sae यथोचितम् ॥ 
THAR रोषा मरणोदयः | 
तदा साधक उत्थाय मुत्त खापः Sawa: 

ध्यायेच्छिरसि शुद्काव्जे feat Has गुरूम् ॥ २६ : 

तदेव साधनमाह कुलाचारमिदयादिभिः ॥ २१ ॥ 

पञ्चतत््वं विना शक्तिपूनाया निप्फरुत्वादवदथमेव पञ्चतच्तवेन रात्तः पूजा 

विधातव्येप्याह मयम्व्यादिमिः ॥ २२ afar fear | 

दिसाकममामिचारः स्यादित्यमरः ॥ 22-84 Il 

mea रजनीरोषयामस्येव्यादिभिः | रजनीरोषयामस्य रात्रेरन्ति- 

मस्य प्ररस्य शेषारधमन्तिमं दण्डचतुष्टयमरूणोदयः स्यात् 1 तदा तस्मिनने- 

qed Be मुक्तस्वापस्त्यक्तनिद्रः साधक उत्थाय कृतमासनं येन तथाभूत 
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आसनोपविष्टश्च सन शिरसि geen dart स्थितं गुरु ध्यायेदित्यन्वय; | 

्विनेत्रम्त्यादीनि द्वितीयान्तानि गुरुविदोषणानि ॥ २६ ॥ 

शतेत्यादि | श्वेताम्बरपरीधानं परिधीयते यत्तत् परीधानम् । क्मेणि 

स्युर् | परीत्यस्य dee: | श्वेते अम्बरे वसे परीधाने यस्य तथाभूतम् । 

श्वेतमास्यानुखेपनम् अनुखिप्यते यत्तदनुरेपनं चन्दनादि । श्वेते माल्यानुरेपने 

यस्य॒ तम् || RATS | वरामयकरं वरोऽमयं च करयोर्मस्य तम् | शान्तं 

रागद्रेषादिद्रा्यम् । करणामयविप्रहं He: कपाप्रा्ुयेवान् विग्रहो देहो 

यस्य॒ | वापेनोयरुधारिण्या शक्तया वामहस्तेन wad दधत्या fear 

जारिङ्धितविग्रहमाश्िषटलरीरम् ॥ २७ ॥ २८ I 

एवमित्यादि | हे sears मन्त्री साधकः एवं गुरुं ध्याता 

मानसेमेनःसंकस्ितेः पाार््याचमनीयादविमिरपचारकैः पूजयिता चोत्तमं र्ठ 
वाम्मवम् एेमिति बीजं जपेत् ॥ २९ ॥ जपम् रमिति बीजस्येकति 

रोषः ॥ ३० || 
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नमः GaSe जगद्धात्रे नमोनम 

Baa कालिकये ते Hea र्व्ये नमोनमः ॥ ३५ ॥ 

नमस्कु वहिगेच्छेदामपादपुरःसरम् । 
EAT TAI द्न्त्धात्तनम चरेत् ॥ ३६ Il 

अनेन केन मन्तेणेत्यपेक्षायां तमेव मन्वमाह् भवपाङ्विनाशप्येति | 

मवपाराविनाश्चय संसारखूपस्य पाशस्य विनादकाय 1 seer 

sient द प्रदर्शयितुं शीरं थस्य तस्मै | ३१ ॥ ३२ TH 

प्रणम्येद्यादि | एवमुक्तमकरिण गुरुं प्रणम्य प्रकर्षेण भक्तिश्रद्धा तिरयेन 

नत्वा तत्र शिरसि aay आसीनां निजदेवतां साधकश्िन्तयेद्धयायेत् | 

ततः पूर्ववत् गुरुवन्मानसैरुपचारकैस्तां निजदेवतां पूजयिला ही श्री 

क्रीमित्यादिकस्य मूलमन्स्य ATH कुर्यात् ॥ ३३ ॥ ३४ i तं मन्त- 

Hae । नमः सर्वेति ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
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ततो गला Sera are sar यथाविधि | 
aaa sega प्रविशेत् aes ततः ॥ ३७ ॥ 

नाभिमाच्रजटे स्था मलानामपनुन्तये | 

सरत् स्वासा TAS मन्तमाचमनच्रेत् ॥ ३८ Il 
MAA: Bera: साधकाग्रणीः | 
व्रिसप्रारयाऽपो fees AMAA कुटसाघकः ॥ ३९ ॥ 
कुख्यन्तं vans विलिख्य aes सुधीः | 
मूटमन्तं saan तस्योपरि जपेत् पिये ॥ ४० ॥ 
तेजोरूपं जलं ध्याता gage देरिक 
TSS दा तेनेव पाथसा तरिधा | 
अभिषिच्य ape सप्तच्छिद्राणि रोधयेत् ॥ ४१ il 

तत॒ इत्यादि | separ वारिनिकेटे । स्ानविधिमेवाह् आदावप 
carafe: | अपो जलानि । afes ae ॥ 20 ॥ मन्त्रैः कर्य 

मान्लम् ॥ ३८ ॥ 
आचमनमन्त्ानेव sae आपमेव्यादि | स्वाहा अन्तो येषां 

तथानूतेः आसमवि्याशिवतच्वैः आत्मतत््वाय स्वाहा Perera स्वाहा 
शिवतच्वाय स्वाहेति मन्वेरिव्यथः | साधकाथ्रणीः साधकश्रेष्ठः | कुरसाधकोऽपो 
serfs Part प्रार्य प्रपीय द्विवारद्रयमुन्खज्य इत्येवमाचम्य ही“ प्रभृतीनां 

मन्त्राणां मध्ये कश्चिदपि मन्तो गर्भे यस्येवम्भूतं त्रिकोणात्कं कुख्यन्तं सरिस 

जले विर््यि छधीर्धीरः साधकमस्तस्य कुख्यन्तस्योपरि दी ̂  श्री क्रीमिवया- 
यात्मकं Tore द्वादशधा द्वादशवारज्ञपेदिति द्वितीयेनान्वयः ॥ २९ ॥ go lt 

तेजोरूपमिति | देशिकः साधकः कुख्यन्वसम्बन्धि जकं तेजोरूपं 
ध्यात्वा तत्तोयैः कुख्यन्तसम्बन्धिमिर्जलेरू्यञ्जलीन् सूर्यमुदिदय दत्वा तेनैव 
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SS 
ततस्त state Slay जखन्तरे | 

उत्याय ma wean पिदध्यच्छुःटवाससी ॥ ६२ il 

त्लया भस्मना काऽपि Ered बिन्दुसंयुतम् 

sore तिरक HUST IETS: ।॥ ६३ ॥ 

देकीं तान्तिकीञ्चेव यथानुक्रमयोगतः 

सन्ध्यां Geen तान्वि्की श्चणु कथ्यते ॥ ee ॥ 

आचम्य पूर्वैवत्तोयेस्तीर्थान्यावाटयेच्छिवि ॥ ४५ ॥ 

nS च यसुने चैव गोदाघरि सरखति | 

नसदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधि कुर ॥ ६६ ॥ 

कलयन्वसम्बन्धितैव पाथसा जलेन agit त्रिधा त्रिवारमभिषिच्य 

तत्तच्छिद्रानि कर्णनेत्रनासापुखविवराणि इस्तद्वयाङ्गुखिमी रोधयेत् ॥ ४१ ॥ 

ततस्त्विति | ततस्ते सप्तच्छिद्ररोधनादनन्तरं तु saan agers 

gaat Pale निमज्य तत उत्थाय गात्रं सम्माज्ञ्यं वखेण प्रक्ष्य च 

sea aaa पिदध्यात् आच्छादयत् परिदध्यादिलत्यथः ॥ ४२ 

sah | ततो गायच्या बद्धकुन्तखो निबद्धकशचः सन्. खल्या 

प्रचास्तया मसिकया तादरोनैव भस्मना वाऽपि विन्दुसंयुतं त्रिपुण्ड तिलकं रुकार 

कुर्यात् ॥ PR 
Sacra | ततो मन्वी साधको यथानुक्रमयोगतोऽनुक्रमेणेव वेदिकं 

तान्तिकीश्च सन्ध्यां समाचरेत् कुर्यात् । तयोमध्ये ora wea तं 

श्रृणु मया कथ्यते Wee ॥ 

तान्लिकीं सन्ध्यामेवाद ater: | हे दिवे gaara 

तोये जले तीथान्थावाहयेत् ॥ es Ml 

ननु केन aan कानि वा तीर्थान्यावाहयेदिव्यपेक्षायामाह गङ्ख 

चेत्यादि | afar जासत्तिम् \ ४६ Ul 
11 
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न्तेणानेन मतिमान् मुद्रयाऽङ्कुशसंज्या | 

आवाह्य तीर ahs मलं SIT जयेत् | ४७ ॥ 

ततस्तत्तीयतो विन्दु घा भूमौ विनिक्षिपेत् | 
मन्यमानामिकायोभान्मूलोचारणपूवेकम् ॥ ६८ ॥ 

सतारं खमूर्खानममिषिच्य ततो जलम् । 
वामहस्ते समादाय छषदयेदक्षपणिना i ४९ | 

इरानवायुवरुणवहीन्द्र बीजपञ्कम् | 

प्रजप्य वेद्धा तोयं दक्षहस्ते समानयेत् ॥ ५० il 

nana | मतिमान् साधकोऽनेन अनन्तरमेवोक्तेन मन्वेणाद्करुक्च- 

संज्ञया मुद्रया सखिकि जरे तीथेमावाह्य मूलं मन्तं afes एव द्वादशधा 

जपेत् | अङ्कुरामुद्रा यथा AAT । 

aunts विधप्याथ तच्लेन्यङ्कुखरूपिणी | 

ASTANA महामुद्रा त्रेलोक्याकषणक्षमेति ॥ ४५७ ॥ 

तत eae | ततः W मूलमन्लस्योचारणं ga यत्र कम्मेणि तत् 

मूलोचारणपूर्कं मध्यमानामिकायोगात्तत्तोयतो विन्दन् त्रिधा त्रिवारं भूमौ 

विनिष्िपेत् ॥ ४८ ul 

सप्तवारमिति | मूलोचारणपूवेकं मध्यमानाभिकायोगात् तेनैव जलेन 
सप्तवारं स्वमूदानमात्मीयं मस्तकमभिषच्यि ततः परं वामहस्ते जरं समादाय 

ग्रहीत्वा दक्षपाणिनाऽञच्छादयेत् | ४९ ॥ 

इदयानेवयादि | दक्षपाणिनाऽञ्च्छा्य च दडानवायुवसरुणवदीन्द्रस्वामिकं 

हँ य वै ई रमियेतद्रीजयच्चकं वेदधा चतुर्वारं प्रजप्य तत्तोयं दक्षहस्ते 

समानयेत् ॥ ५० ॥ 
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वीक्ष्येति । साधको जनो दक्ष्ृस्ते समानीतं ase वीक्ष्य विलोक्य 
तेजोमयं तेजोरूपं ध्यात्वा Feat नाञ्या आक्रप्य च पिङ्गलाख्या aren तेन 
जलेन देहान्तःकटुषं attra रेचयेचिष्कषयेत् ॥ ५१ ॥ 

निष्करष्येति | मन्ली साधक wd दैहान्तःकटषं निष्कृष्य पुरतोऽग्र 
aera वञ्ररिलायामसखं फडिति मन्वमुचरन् जपन सन् त्रिवारं 

ताडयेत् आहन्यात् | ततोऽनन्तरं हस्तौ प्रक्षाख्येद्धावेत् ॥ ५५२ 
areata | तत उक्तेन मन्त्ेणाचम्य Galas निवेदयेदयात् ॥ "५३ ॥ 
ननु केन wan gaara निवेदनीयमत ate areas | पूर 

तारमायादहस SIR ततःपरं ahaa ततश्च परमिदमध्यं तुभ्य मि्युक्त्वा 
ततोऽनन्तरं स्वाहेयुदीरयन् कीर्तयन् साधकः सूर्याया््यै दद्यात् } ओ ` दीः 

हंस afta canes तुभ्यं स्वाहेति मन्त्ेणाध्यं निवेदयदिव्यथः we las | 
रज आदिगुणमेदात् प्रातमेध्याहसायाहं Taare FeV गायच्या 

ध्यानमेवादह् प्रातर््राह्मीमित्यादिमिः । प्रातरिति । रक्तवर्णाम् रक्तो रोहितो 
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FEMS तां wR वैष्णवीच्च चतुभुजाम् | 

EIT गरुड्ासनाम् ॥ ५७ ॥ 

पीनोत्तङ्धकुःचद्टन्द वनमालावि भूषिताम् । 

युधरतीं सततं AIHA मा्तैण्डमण्डले i ५८ ॥ 

सायाहे ठरदां देवीं गायत्रीं संस्मरेद् यतिः | 

Te TEAR वरृषासनक्रताश्रयाम् ॥ ५९ ॥ 

Raat वरदां पादां qe नुकरोटिकाम् | 
तीं emia sei गलितयोवनाम् ॥ ६० ॥ 

वर्णो यस्यास्ताम् | द्विजां द्रौ भजौ बाह यस्यास्तथाभूताम् dag 
asad: पूरितं कमण्डलुम् अच्छमाखां स्वच्छमाल्यच्च पाणिभ्यां विभ्रती 
दधतीम् ! क्रप्णाजिनाम्बरधरां नीटचमंरूपं वस्त्रं परिदधतीम् | दंसारूटां दंसः 
पक्षिविरोषस्तमारूढाम् | शुचिस्मितं शुचि पवित्रं शुभ्रं वा स्मितमीषद्धासो 
यस्यास्ताम् | कुमारिकां कन्यकाम् | Atal ब्रह्मणः शक्तिम् | एवम्भूतां गायत्री 

देवीं प्रातःकाले ध्यायेत् | अभरेऽप्येवमेवान्वथः कर्तव्यः 1 ५५६ II 
मध्याह इति । तां गायत्रीम् ॥ ५५ ॥ 

पीनेति | पीनं व्ृहतुङ्गमुनतं कुचद्वन्द यस्याः तथाभूताम् ॥ ५८ ॥ 

are इव्यादि | यतिः निर्जिते च्दियम्यूहः | “ये निर्जितेच्ियमामा 
यतिनो यतयश्च ते" इत्यमरः | व्रृषासनक्रताश्रयाम् व्रृषरूपमासनं यस्य स 

meat: शिवः स एव करत आश्रयो निजाधायो यया तथाभूतम् | अथवा 
वृषरूपं यदासनं GHG: BI आश्रयो यया तथामूताम् ॥ ५९, ॥ 

Baa | नृकरोरिकाम् नरकपालम् | गलितयौवनां ध्वस्तता- 
WATT |} Ro ॥ 



Taner: Lo 

एवं ध्याता महादैव्ये जलानामञ्चटिद्रयम् | 

त्वा जपन्त Was ददाधा Bees ar £६9 \ 

गायत्रीं श्ण देवेशि sara aa ase: | 
ba’ 

aaa wae Ase तदनन्तरम् ॥ ६२ ॥ 

परमेश्व धीमहि तन्नः काटी पचोदयात् 

एषा तु तव गायत्री महापापप्रणादिनी | ६३ ॥ 

बरिसन्ध्यमेतां प्रजपन् सन्ध्यायाः फलमाप्नुयात् | 

ततस्तु wars देवपिपितदेयताः i ae tl 

soy सदहिःतीयाश्यां तपयामि नमः पद्म् | 

शक्ती तु प्रणवे मायां नमःस्थाने दिटं वदेत् ।॥ ६५ ॥ 
न 

एवमित्यादि | महदैम्ये masa दधा शतधाऽपि वा saan तवां 

वेत्यथंः ॥ RL ॥ 
गायत्रीमित्यादिना गायत्री वक्तुमुपक्रमते | मावतः प्रीतितः ॥ ६२ ॥ 
तां गायत्रीमेवाह् जाये दृ्यादिना | gaara इति agers तदनन्तरं 

विद्महे इति पदमुचरेत् | तदनन्तरं परमेश्वर्यै धीमहि तन्नः काटी प्रचोदया दिदुत्। 

योजनया आचये fate wast धीमहि तनः कारी प्रचोदयादिप्याकारा 

गायच्यासीत् | एतद्वायव्यथम्तु चाये परमेश्वर्यै जायां परमेश्वरीं प्राप्तुं at वयं 
विश्चहे मन्यामहे धीमहि चिन्तयामश्च तत् arene अतिप्रसिद्धा काटी 

नोऽस्मान् प्रचोदयात् प्रेरयेत् धम्मोथेकाममोक्नघु विनियोजवदिव्यथे इति ॥ ६३ ॥ 
| त्रिसन्ध्यमिति | एताम् केवलां तव गायत्रीम् | ततस्तु गायत्रीजपादन- 
न्तरं तु ॥ ६४॥ 

ननु केन केन मन्तेण देवर्भिपितृदेवतास्तपेयितव्या इत्याकाङ्क्नायां 
तपणमन्माह प्रणवमिव्यादिना । पूरव प्रणवमोङ्कारं वदेत् | ततः सद्वितीयास्यां 
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| 

देव्या वामकरे ऽपयेत् ॥ ६८ ॥ PURE AI Har 

द्वितीयया विभच्छ्या सदहितामाख्यां नामधेयं वदेत् } ततश्च परं तपेयामीति 

नम शति च पदं वदत् } शक्तौ तु दक्तिविषये तु प्रणवे प्रणवस्थाने 
मायां ह्ीमिति बीजं ata) नमःस्थाने fee स्वाहेति पदं वदेत् | एतेन 

ओ देवम्तपेयामि नम इति aan देवान् ओमर्षीस्तपेयामि नम इत्यनेन 

aa ओ पितुर्तपयामि नम इति मन्तरेण पितृन् at आं कारी 
तपयामि स्वाहेव्यनेनायां कारी तपेवद्विति ज्ञापितम् ॥ ६५ ॥ 

qed zeae | मूलस्य a श्रीः at परमेश्वरि स्वाहेति 
मन्स्पान्ते यत् स्वभूतेति पदं तस्यान्ते निवासिन्ये इति पदं वदेत् | 
ततो Saw सवैस्वरूपां वदेत् | ततः तथा ङ्युक्ता सायुप्रेस्यपि पदं वदेत् | 
ततः asta सचतुर्थीमेव पराघ्परां वदत् । ततः aaa कालिकाये ते 
ददमध्यमिति ata) ततो द्विटः स्वाहेति पदं ata | सकट्पदयोजनया 
ही“ श्री क्री परमेश्वरि स्वाहा सर्वैभूतनिवासिन्ये सरवस्वरूपये सायुधाये 
सावरणाये परात्परायै आचये कालिकाये ते gat स्वादेति मन्व 
आसीत् W ६६ ॥ ६७ ॥ 

अनेनेति । अनेनानन्तरमेवोक्तेन मन्तेण महदेव्ये अर्ध्य दक्वा 
सुधीर्धीरः साधका मूं मन्तं जपेत् | यथादाक्ति जपं Rar च जपजन्यं 

Ge Aza] वामकरड्पयत् दद्यात् ॥ ६८ ॥ 
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प्रणम्य देवीं पूजाथं Seas साधकः | 

नता तीथं पठन ea देवताघ्यानतस्रः }! ६९ ॥ 
याणमण्डपमानलय पाणिपादौ विरोधयेत् | 
ततो दारस्य पुरतः सामान्यार्घ्यं TET ॥ ७० I] 
त्रिकोणव्रत्तभृषिम्बं मण्डलं रचयेत् सुधीः | 
आधारशक्ति GEA तत्रा ऽऽधारं नियोजयेत् ॥ ७१ ॥ 
अस्त्रेण TA TAA हन्मन्वेण प्रपूयं च | 
निक्षिप्य गन्धं पुष्पञ्च तीथान्यायाहयेत्ततः ॥ ७२ I 

अआधारपात्रतोयेषु वह्वयकदादिमण्डलम् | 
पूजयिता तदथा मायाबीजेन मन्तयेत् ॥ ७२३ ॥ 

प्रणम्येति | ततः साधको देवीं प्रणम्य पूजा जर्मादाय गृहीता 
ती नत्वा च स्तोत्रं पठन् देवताध्यानतत्परः सन् यगमण्डपं यजनगृहमागल्य 
पाणिपादो विशोधयेत् aaa | ततो द्वारस्य Ras सामान्याध्यं प्रकट्पयेत् 
रचयेत् ।॥ ६९ ॥ ७० ॥ 

ननु सामान्याघ्यै किं नामेवयत आह् त्रिकोणेस्यादि | सुधीर्विचक्चषणः 
त्रिकोणच् ata भूनिम्बं चैतेषां समाहारः त्रिकोणवृत्तभूविम्बं मण्डलं रचयत् 
qa frente ततस्तद्रहिरभितो वत्तं tas ततस्तद्रि भविम्बं चतुप्कोणच्च मण्डं 

कुर्यादिव्यथंः | तत्र रचिते wes ओ आधारशक्तये नम इति vam 

गन्धपुप्पादिभिराधारशक्ति संपूज्य सामान्याध्यै पात्रस्थापनाय तस्मिन्नेव रचिते 

Hoss कृमप्याधारं नियोजयेत् स्थापयेत् | ७१ Ul 
aera | अस्वेण फडिति मन्तरेण पाठं प्रक्षाल्याऽऽधरे संस्थाप्य च 

EWA FAA Te: HT च तत्र गन्धं चन्दनादिकं पुप्पञ्च निक्षिप्य 
ततःपरं तत्र तीथान्यावाहयेत् ॥ ७२ ॥ 

आधरेति | ततः आधारश्च पात्र तोयञ्च तान्याधारपात्रतोयानि 
तेषु वहयर्कशरिमण्डरं पूजयिला आधारे वहिमण्डकं पालेऽकंमण्डलं तोये च 
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द, 

प्रदरोयेदधेनुयोनि 

ततस्तज्जटपुष्पेश्च पूजः 

गण क्षेत्रपटञ वटुकं योगिनीं तथा | 
गङ्ख Tae Sat वाणीं ततो यजेत् ॥ ७५ ॥ 

मान्याध्यमिदं STA | 
पद् ERE: |] ७४ ॥ 

किञ्चित् स्पररान ATARI कमपादपुरःसरम् I 

स्मरन देव्याः पदाम्भोजं मण्डपं प्रविशत् सुधीः ॥ ७६ ॥ 

aves वक्ष्यमाणमन्वेण गन्धपुप्पादिभिरचेयिववव्यथः | दराधा दशवारं 

मायावीजेन हीमितिवीजेन GAS मन्यत् || ७२ ॥ 

प्दशञैयद्विति | ततः तस्योपरि भेनुयोनी मुद्रे प्रदक्ञैयत् | इदमेव 
सामान्या्यै स्पृतम् | ततःपरं ASE: सामान्याध्यैसम्बन्धितोयकुसुनैद्रर- 
दैवताः पूजयेत् | षनुमुद्रा यथा | 

अन्योन्याभिमुखा्िष्टा कनिष्ठानामिका पनः | 
तथा च तजेनीमध्या घनुमुद्राऽग्रतपरदेति ॥ ve Ul 

या द्रारदेवताः पूजवत्ता एव seats aerate | गां गणेशाय 
नम॒ दति मन्त्रेण गणेयम् al क्षत्रपाखय नम इति मन्तरेण कषत्रपालम् 

वां वट्काय नम इत्यनेन वटकम् यां योगिन्यै नम इत्यनेन योगिनीम् गां 

OTR नम इत्यनेन गङ्गाम् यां यमुनायै नम इति मन्तरेण यञनाम् श्री 
waa न॑म इनेन walt ठे" सरस्वत्यै नम इति मन्त्रेण वाणीं गन्ध- 
ृप्पाद्विभियजत् पूजयत् ॥ ७५ ॥ 

| fefarata | तता वामच्चाखां द्वारम्थित्वतुप्काष्ठानां सध्ये वामं 

काष्ठं Pata रयन् देव्याः पदाम्मोजच्च स्मयन् ae: साधको वामपादपुरःसरं 
यथा स्यात् तथा मण्डपं दुबीयजनमण्डपं दैर्बयजनमन्दिरं प्रविशेत् | ५७६ 1 



AC {>> नर व चेयर 
ना दु वस्तदा Seis deal | 

£ क a on ‘tm, 

APART तोयेन WAAR ॥ ७७ | 
श ५, 

न्त क eI Cee ~) (सि पा = ध ot 

अनन्तर ASR] SUIS: | 
४ 

Req ACIS Aa TEAR ॥ ७८ II 

पास्णिवातनिभि्ममानिति विजान्िदास्येत् 
¢ 

चन्दनागुरुकस्तुरी कपू TAPS ॥ ७९ ॥ 
c 

TAT स्योपयेराथ चतरसखं चिकोणकम् | 

विलिख्य पूजयेत्तत्र कामरूपाय हन्मनुः ॥ ce ॥ 

तत्राऽप्मनं समास्तीयं काममाधारशच्ितः 

BAIA नमो मन्वेणेवासनं यजेत् ॥ ८9 ॥ 

Asean | मण्डपं प्रविश्य च ada नैरछत्यां दिधि प्रणवादि 

नमो<न्तेन मन्त्रेण गन्धपुप्पादिभिर्वास््वीक्चं ब्रह्माणं च समचेयन् पूजयन् सन 

सामान्याध्येष्य तोयेन यागमन्दिरं प्रोक्षयेत् प्रसिच्वेत् |) oo | 
अनन्तरमिति | अनन्तरं ततःपरमेव साधकेन्द्ो दिव्यदषएटयवलेकनैः 

निमेषशुलया दषिर्दिव्यदष्टिस्तयाऽवरोकनेर्निरीक्षणेः | दिवि भवा दिव्यास्तान् विघ्ना- 
नुत्सारयेचिवारयेत् । अन्तरिक्षगान् गगनगतान्. वि्घस्तु watts: फडिति 

qa wearers । मोमान् भूमिभवान् fare पाण्णिघातत्रिमिः 

त्रिभिः पादतलाधातेर्निवारयेत् | ततो यागमण्डपं चन्दनागुरुकस्तूरीकप् रेधेपयेत् 

वासयेत् | ततः स्वोपवेशाथं त्रिकोणकं aglaw चतुप्कोणच्च मण्डलं 

विच्छ्पि aa छिलिवे मण्डले तदधिष्ठानुदेवतं sed कामखूपाय हत् 

काम्याय नम इति यो मनु्न्त्रस्तेन गन्धपुप्पादिमिः पूजयत् || ७८-८ ° II 
तत्रेति | ततस्तत्र मण्डले आसनमाम्तीर्याच्छाय ga कामं anata 

वीजमुचचायै ततः आधारदक्तीति वदेत् । ATTRA परं कमलासनाय 
LZ 
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४ हमत 

ott ८२ ॥ 

ती ब्रूयात् कालिकं भे ततः परस् | 

TWH टन GES मनुः ce ॥ 

मूखमन्तं सप्तवारं प्रजप्यं विजयोपरि | 
आावाहन्यादिमद्राच Tq GAIL ch ॥ 

नमं इति वदत् | योजनया gianna नम इत्ति मन्तो जातः 

उनिनेव मन्त्ेणासनं तदयिष्ठानुदेवतं यजेत् | ८१ ॥ 
विजयां म्म् ॥ ८२ ॥ 

ननु केन मन्वेण विजयां परिद्येवयद्ियपेक्षायां तच्छौधनमन्वमेवाह् 

तारमिव्यादिद्धाभ्याम् | पूव तारं प्रणवं मायां द्ीमिति diva aga 

ततःपरम् Tad अखतोद्धवे अखतवर्षिणि इति sara । ततोऽग्तमिति ब्रुयात् | 
ततो द्विधा ह्विवारमाकषेयति व्रूयात् । ततश्च सिद्धि. देहीति ब्रूयात् । ततःपरं 
कालिकां मे इति ब्रूयात् । ava वश्मानयेति sad स्वादेति ब्रूयात् | 
सकरुपदयोजनया ओ" ही ̂  aad अम्तोद्धवे aaah अमृतमाकषैयाकृष्य 

सिद्धि देहि कारिकां मे वशमानय स्वाहेति मन्त्रो जातः | संविदासोधने 

USAT: सोधनेऽयमेव मनुः प्रोक्तः ॥ ८३ Ul ८४ ॥ 

मूरुमन्त्रमिति | विजयोपरि मूलमन्त्रं सप्तवारं प्रजप्य आवाद्यते यया 

सा आवाहनी मुद्रा सा मुद्रा आदिर्यस्याः सा आवाहन्यादिः सा चासौ way 
चेत्यावाहन्यादिमुद्रा ताम् । धैनुयोनी च मुद्रे विजयोपरि प्रदशेयेत् | आवा- 

SANGHA यथा दक्षिणाम्तिसंहितायाम् | 



ae 
प [eats . 9 

q =I 1117 क heh ie क| ॥ | = “~ < kee i # ^ 

चैः 

गुर् पद्य सह्खार यथा सङ्ःतमुदखः | 

त्रिधैव तपेयेदेवीं alg WS GHB } ८३ 1 

नवै Tega see पदं त्तः: 
la स्थिरीभव TSE 

खाहान्तेनेव मनुना जुहुया FSSA ॥ ८७ ॥ 
स्वीय संविदां Tees sigs नमेत् | 

दक्षिणे च गणेशानमाद्यां मध्ये सनातनीमः 
च्लि पुटो भूत्वा देवीध्यानपरायणः ॥ ८८ ॥ 

पुटाञ्चठिमधः कु्यादियमावाहनी भवेत् | 

दयन्तु विपरीतेन तदा वे स्थापनी भवेत् i 
उद्धूङ्गुष्ठकधष्िभ्यां तदेयं सचनिधापनी | 
अन्ताङ्गृष्ठकसुष्िभ्यां तदैयं सन्निरोधिमीति ॥ ८५ ॥ 

गुरुमिति । रे” अमुकानन्दनाथं श्रीगुरं तपयामि नमः इति मन्तरेण 

सङ्केतसुद्रया गुरूपद्िष्टया ass सहस्रे asses TH गुरं यथावत्रिधा 

विजयया तयेत् | मूलं मन्त्रं समुच्चरन् सन् ही ̂ यां कारी तपयामि स्वाहेति 

मन्त्रेण तच्वमुद्रयेव हृदये दैवीं विजयया त्रिधैव waa ॥ 

वाग्भवमिति । पूर्वं वाग्भवम् एेमिति वीजं वदेत् । ततो वदयुम्मं वदेत् | 
ततो वाग्वादिनि इति पदं वदेत् | ततो मम fhe स्थिरीमव adaware 

हति वदेत् । योजनया रे वद वद वण्वादिनि मम जिद्वाभ्रे स्थिरीभव 

स्वसत्ववशङ्करि weal जातः | स्वाहान्तेनैवामुना मनुना कुण्डलीसुखे fast 

जुहुयात् दयात् ॥ ce | 

dima | एवं संविदां भङ्गा cise गृहीत्वा वामकणेस्योद्धदेरे 

ओ श्रीगुरुभ्यो नम इति मन्त्रेण श्रीगुरं नमेत् | दक्षिणे दक्षिणकणेस्यो दधुदेरो 



QR पहानिवागतन्तरम् 

पूजाद्रव्याणि स्रीणि दक्षिण स्थापयेत् सुधीः | 

मे सुशसितं तोयं Foret खानि च ॥ ८९ ॥ 

= 

प = a ms 4 ल्ग fez ry न ४ rf = 

अस्वान्तमटमन्लेणं Haare च| 

ame हि a Rosen? ae on ea. a 1 

कहिवीजन Sah AR: RIANA I ९० ॥ 
TMA VATED 

पुष्प् Begala ETE: | 
os. 

अस्वेण चषयिता तत् TAG EASA ॥ ९१ ॥ 

तजनीमध्यमाभ्याच् वीम्प्गतटे दिवे | 

गड्ताटच्रितयं दसा दिभ्बन्धनं ततः | 

अस्रेण छोरिकाभिश्च भृतशुदधिमथाऽभ्चरेत् ॥ ९२ ॥ 

ay गणेशाय नम इति मन्त्रेण ward नमेत् । ओ सनातन्ये आयां 

काल्ये नम इत्यनेन मध्य warery सनातनीमायां कालिकां नमेत् ॥ ८८ ॥ 

पूजेति । पूजाद्रव्याणि पुष्पादीनि | कुरद्रव्याणि मद्यादीनि ॥ ८९. ॥ 

areas | ततः अखान्तमूलमन्त्रेण फडन्तेन मूलमन्त्रेण सामान्यार्ध्या- 

दकेन च aaa संप्रोक्ष्याभिपिच्चय aera वेष्टयत् | हे देवेशि ततो 

वहिवीजेन रमिति-वीजेन वहेः प्राकारमावरणमाचरेत् कुर्यात् ॥ ९.० ॥ 

पुष्पमिति | ततः BIST चन्दनसंयुक्तं पुष्पं द्वयोः Hea 

गृहीत्वा अस्त्रेण फडिति मन्त्रेण तत् पुष्पं घषेयित्वा प्रक्षिपेत् ॥ ९१ ॥ 
तजेनीति | हे शिवे ततः तजनीमध्यमाभ्यामङ्गुखिभ्यां वामपाणितसे 

sgig weed दत्वा ततोऽखेण फडिति मन्त्रेण छोटिकाभिरङ्गुखिष्व- 
निभिश्च दिग्बन्धनमाचरेत् | अथ दिग्बन्धनाद्नन्तरं भतशुद्धिमाचरत् ॥ ९२ ॥ 



पञ्चग्रद्धासः ¢ 

ae निधाय च करधत्ताना साधकोत्तमः | 

व कुण्डलम् i ९२॥ 
उत्थाप्य Aa yet सहितां तुं तम् | 
स्वाधिष्ठानं समानीय तलं तस नियोज्येन ee |) 
गन्धादिव्ाणसंयु कां Tease संहरेत् | 

रमादिजिहया संर जलमन्नं विलापयेत् । ९५ ॥ 

aga aay कायां Bera च 
रादिखम्युतं कायमाकाशे प्रविखापयेत् | ॥ 

अह दूरे हरेद् व्योम wees HEAT । 
महत्त प्रकृतौ at salt विलापयेत् ॥ ९७ ॥ 

ma = १ ay” el Od ९५ ५ 

ce 
| OY ९ < y OS 

भूतश्ुद्धयाचरणप्रकारमेवाह स्वाङ्ग इत्यादिभिः] साधकोत्तमः TE 
स्वक्रोडे उत्तानौ करौ निधाय संस्थाप्य मूढे मूलाधारचक्रे च मनो निवेदय 
esta कुण्डरीमुत्थाप्य हंसमन्त्रेण हंसः इ्यात्केनैव मन्त्रेण wea 
सितां तां कुण्डं चक्ति स्वाधिष्ठानं स्वाधिष्ठानचक्र समानीय ad 

प्रथिव्यादिकं aa जलादौ नियोजयेत् विटापयत् ॥ ९.२ ॥ २४ ॥ 
प्रथिव्यादैस्तत्वस्य जलाद्वितत्वे विखापनप्रकारमेव ase गन्धा- 

dene | गन्ध आदियस्य agate wee तदुत्राणं नासा चति 
गन्धादिघ्राण तेन संयुक्तां प्रथिवीम् अप्सु जलेषु संहरेत् fase | 
प्राणादीति प्रे तु घ्रायते नासिकया gad यः सं घ्राणो गन्ध एव् | 
जलादिकमप्यग्यादावेवमेव विरापयेत् | ९.५ ॥ ९.६ | 

| अहङ्कार इति | अहङ्कर सशब्दं राब्दसदहितं व्योम आकां हरेत् 
विरपयेत् | तत् अहङ्कारतच्वं महति महत्तच्वे हरेत् | महत्त्वञ्च saat 
विलापयत् | तां प्रकृति ब्रह्मणि विरापरयेत् || <७ |} ` 



ey fg निर्वाणतन्तम् 

दर्थं Reg मतिमान् weal विचिन्तयेत् | 
TH PUVA र कटमश्चुविलेचनम् il ९८ ॥ 

LAR क्रुदमड्नगुष्ठपरिमाणकम् | 

TATA सवैदाऽधोमुखस्थितम् ॥ ९९ ॥ 
ततस्तु वामनासायां यं बीजं धू्रवणकम् 

सङ्जिन्य यतेन ̂  7 TSAI | 

चतुःषष्टया कुस्भकेन दहत् पापरतान्तनूम ॥ १०१ ॥ 

इत्थमिति | मतिमान् साधक इत्थममुना प्रकरेण प्रथिग्यादितच्वं 

विलाप्य वामकुक्षौ वामे उद्र Hera सवंपापस्वरूपं पुरुषं विचिन्तयेत् 

रक्तदमश्रविरोचनमित्यादीनि द्वितीयान्तपदानि सव॑पापस्वषूपस्य पुरुषस्येव 

विेषणानि 1 रक्तरमश्रुविखेचनम् रक्ते रौहितवर्णे इमश्रुविखोचने यस्य 
तथाभूतम् ac | ९.९. tl 

ततस्तिति | ततोऽनन्तरन्तु वामना्तायां धूम्रवणकं यं बीजं afer 

तदेव बीजं जपन् साधकस्तेन वामनासारन््ेण परोडरामात्रया वायुं पूरयेदाकर्षैत् | 

साधकाथणीः साधकोत्तमस्तेन पूरितेन वायुना पापात्मकं पापमात्मनि स्वस्मिन् 

यस्य एवम्भूतदेहं MAT li १०० | 

नामाविति । ततो नाभौ रक्तवणै रमिति वीजं cara तदैव aa 

जपन्नपि तञ्जातवहिना ततो रमिति वीजादुत्प्ेनाचिना चतु प्रया कुम्भकेन 

पापरतां निजां तनूं दहेत् ॥ १०१ I 



पञमोह्धासः ९९ 

Sele FRU वीज THAT विचिन्य च | 

चकेन FIAT 

आपादरीष्ययन्तमा्राव्य तदनन्तरम् | 

Suet मावयेदेहं नवीनं देवतामयम् ॥ ५०३ | 

परथ्वीबीजं पीतवणं मूलाधारे विचिन्तयन् | 
तेन दिव्यावलोकेन द्टीकुयौन्निजां तनूम् ॥ ५०४ ॥ 

हदये हस्तमादाय ओं हौ को हंस Sa 
सोऽहं -मन्वेण तदहे देव्याः प्राणान् निधापयेत् ॥ ५०१५ ॥ 
Wake विधायेत्थं देवीमावप्रायणः । 

पमाहितमनाः कुयात् मात्कान्यासमस्विके |] 9०६ | 

fa S| [र eh? © re 

wee इति } ततो wert शुङ्कवणे वारुणं वमिति बीजं सच्िन्त्य 

तदैव वीजं जपन्नपि द्वात्रिशता रेचकेनाखताम्भसा वारणवीजच्युतेनास्तदूपेण 

Boy BT तनू. एयवयत् if १०२ 

जापादैति | पवमापादज्लीषपयेन्तं tenga तदनन्तरं aaa 

देवतादरेदस्वरूयं adage देहं भावयेत् चिन्तयत् ॥ १०३ 

प्रश्वीति ! ठतो मूखाघधरे faa ङ्मित्याकारकं pedis विचिन्तयन् 

सन् तेन रसिति-बीजेन दिव्यावखोकेन च निजां तनू द्दीकुर्यात् ॥ १०४ ॥ 

हृदये इति | ततो हृदये हस्तमादाय निधाय जौ द्यी" क्रो" हंस 
saat साधकः सोऽहं मन्त्रेण तदहे तस्मिचवीने देहे देव्याः प्राणान् 

प्रतिष्ठयत् आ“ दी" at” da: सोऽहमिति मन्त्रेण तत्र देहे देव्याः प्राणानां 

प्रतिष्ठां कु्यादिव्यथेः ॥ १०५५ | 

देवीभावपरायणः दैवीस्वखूपोऽदमिति चिन्तनतत्परः i) १०६ ॥ 



९.६ सहानिर्वाणतन्वमः 

मातृकया seer meee ईरितम् 

दधता मालका देवी वीजं व्यज्ञनसककम् ।॥ 9 ०७ II 

AUST Wa: समैः Ble परिकीर्तितम् । 

लिपिन्यासं aie विनियोगप्रयोगिता | 

ऋषिन्य।सं विधायैवं कराङ्कन्यासमाचरेत् ।॥ १०८ ॥ 
अं आं-सध्ये aia इं ई-मव्ये aT ¦ 

SHAS Teg पं ए-मव्ये त्रम॑कम् ॥ ५०९ ॥ 

al आंँ-मध्ये पवर्गन्तु यादिक्षान्तं वरानने | 
चिन्दु-सगान्तराले च Ss मन्त दैरितः ॥ ११० ॥ 
विन्य्य न्यासविधिना व्यायेन्मात् सरस्वतीम् ॥ १११ ॥ 

अथ मातृकान्यासक्रममेव दिदशयिप्यन् sana ऋप्थादिकमाह् 
मातृकाया इत्यादिना | सगः fled: | विनियोगप्रयोगिता विनियोगस्य 
प्रयोगित्वम् विनियोगः प्रयोक्तव्य इत्यथः | अस्या मातृकाया ब्रह्मा Rf 
छन्दः | मातृका सरस्वती देवी देवता | दरो बीजम् | स्वराः wea: | 
Rat: कीलकम्  धरम्माथिकाममोक्षावाप्तये रिपिन्यामे विनियोगः । रिरसि 
बरह्मणे BAT नमः | सुखे TE wea नमः | हृदये मातृकायै awa 
देये देवतायै नमः | ya casa वीजाय नमः} पादयोः स्वरेभ्यः 
राक्तिभ्यो नमः | सवङ्गेषु विसर्गाय Hien नमः | धर्म्मार्धकाममोक्षावाक्तये 
स्िपिन्यामे विनियोगः | एवम् ऋषिन्यासं विधाय कृत्वा कराङ्गन्यासमाचरेत् 
कुर्यात् ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 

कराङ्गन्यासक्रममेवाह सं आं-मध्ये दृव्यादिना | अ आं-मध्ये 
स्थितं कवगेम् इं ई-मध्ये स्थितं चवर्गम् उं ऊं-मध्ये स्थितं onig एं Racy 
स्थितं तवभेम् आँ ओं-मध्ये स्थितं wag चिन्दुसर्गान्तरारे agencies 



Taare: ९२७ 

दटिपिभिविमक्छ्सखदः 

भास्यः प 

मुद्रामक्षगुणं स॒घाख्यकरूरं ठि oI 

art विषद्परभां त्रिनयनां वाब्देवतामाश्रये ॥ ११२ ॥ 

स्थितं यादिक्चान्तञ्च वणेमङ्गुष्ठादिषु हृदयादिषु च wg RA अङ्गेषु 

न्यासविधिना यथाक्रमं विन्यस्य मात॒सरस्वतीं ध्यायदित्यन्वयः | यथां अं 

feta sé a अङ्गुष्ठाभ्यां नमः | Fas Sa ञं ई तजेनीभ्यां 

स्वाहा । उ fs seus मध्यमाभ्यां वषट् । पंतंथंदंधंनंषणं 
अनामिकाभ्यां हुम् ¦ aid Gd dd ओं कनिष्ठाभ्यां ame । ae ठं 

वंरांषंसंदहंछंषक्षं अः करतरुकरग्रष्ठाभ्यां फर् | इति करन्यासः | हृदया- 

दिव्यासो यथा th Sid S$ a हृदयाय नमः LETS TS 
# # च @® = 

पसं és क्षं अः खाय फर् । इति षडङ्गे न्यासेऽयमेव मन्त इरितः 

कथितः ॥ १०९-१११॥ 

मातृसरस्वतीध्यानमेवाह पञ्चाङद्धिपिभिरिति । वाग्दैवतां सरस्वतीमाश्रये 

भजे इत्यन्वयः | कथम्भूतां वाग्देवताम् पञ्ाशद्धिपिभिर्चिभक्तमुखदोःपन्मध्य- 

वक्षःस्थकाम् TARA वणैर्विमक्तानिं प्रथक् प्रथक् भूतानि सुखदोःपन्मध्यवक्षः- 

स्थरानि यस्यास्तथाभूताम् । तत्र SATS: पद् पादः । पुनः कथम्भूताम् 

भास्वन्मोटिनिवद्धचन्दरशकराम् भास्वन्मोरो दीप्यमाने किरीरे frag चन्द्र 

रखकर चन्दरखण्डं यया ताम्। "चूडा किरीटं केशाश्च संयता Alera” 

इत्यमरः | पुनः कथम्भूताम् आपीनतुङ्गस्तनीम् आपीन अतिमहान्तौ 

तुङ्गावुन्नतौो स्तनौ यस्यास्तथाभूताम् । पुनः कथम्भूताम् हस्ताम्बुजैः पाणि- . 

कमसैन्ञानम॒द्राम् अक्षगुणमक्षमास्यम् सधाद्यकरुछमश्तयुक्तं घरं विद्याच्च 
13 | 



क्षो BART पदो कण्टे च षोडश खरान् 

Stas कादिठान्तान् विन्यस्य कुरुसाधकः | 
डादिफान्तान् नाभिदेरो बादिखान्तांश्च es ॥ ५१४ ॥ 
मूलाधारे चतुष्पत्रे वादिसान्तान् प्रविन्यसेत् । 
इ्यन्तमनसा न्यस्य मातृकार्णान् वहिन्य॑सेत् ॥ ११५ ॥ 

विभ्राणां दधतीम् | पुनः कीरखीम् विशदपभाम् feat BAT प्रभा यस्यास्ताम् | 

पुनः pleat त्रीणि नयनानि नेत्राणि यस्यास्तथाभूताम् ॥ 222 ॥ 

ध्यात्वेति | एवं मातृकां देवीं ध्यात्वा षटसु चक्रेषु विन्यसेत् | 
षटसु चक्रेषु मातृकाया न्यासस्य क्रममेवाह दक्षावित्यादिना | BAe 

Agere fees पद्ये दक्षौ वर्णौ चिन्यसेत् । कण्ठे कण्ठस्थिते आज्ञाख्ये 
पोडशपत्रे qt! Wet स्वरान् न्यसेत् | हृदम्बुने अनाहताख्ये द्वादरादरे 

हृदयपद्मे कादिठन्तान् द्वादशवर्णान् विन्यस्य कुलसाधको नाभिदेरास्थिते 
मणिपूरकाख्ये दादर पद्मे डादिफान्तान् दशवर्णान् विन्यसेत् | feet 
farted स्वाधिष्ठानाख्ये was पद्ये वादिरान्तान षड् वर्णान् विन्यसेत् | 

aga मूलाधारे वादिसान्तांश्चतुरो वर्णान् प्रविन्यसेत् | यथा भ्रुमध्यगे पव 
हं नमः क्षं नमः | कण्टे पद्मे अनमः आं नमः इं नमः ह नमः Saag: ऊं 

नमः त्र नमः ऋ नमः & नमः S aa: t am: t aa: सों नमः a 
नमः अं नमः अः नमः | eed aa कं नमः खं नमः गं नमः घं नमः इं 

नमः चं नमः S नमः जं नमः a नमः चं नमः ठं नमः ठं नमः | नाभिगते 

पद्ये डं नमः दं Aa: of aa: तं नमः थंनमः दं नमः धं नमः नं नमः पं 

नमः फं नमः | लिङ्गगते wl वं नमः भं नमः मं नमः यं नमः रं नमः S 

नमः | HVT वं नमः शं नमः षं नमः सं नमः| इति षट्चकरेषु मातृका- 

1 मतान्तरे तु भ्रूमध्यगे आज्ञाख्य द्विदले पे कण्ठे षोड्शदले fagerey पञ्चे 1. 



पञ्मो्धासः oc 

रुलखाटसुखत्ताक्षिश्रुतिघ्राणेषु गण्डयोः | 
आष्ठदन्तोत्तमाङ्गध्य दोःपत् सन्ध्यग्रगेषु च ॥ ५१६ ॥ 

पाश्चयोः TIA नामो जटरे हदयांसयोः | 
न्कुयंरो च STA फणिपादयुगे ततः ॥ age ॥ 
जटराननयोन्यस्येन्मात कर्णान् यथाक्रमम् | 
इत्थं लिपि प्रविन्यस्य प्राणायामं समाचरेत् il 9५८ Il 
मायाबीजं षोडराधा जप्ता वामेन वायुना । 
पूरयेदात्मनो देहं चतःष्या त॒ BAIT ॥ ११९ ॥ 

न्यासक्रमः | इत्यनेन प्रकरेण मनसा AHO मात्रकावणानन्तरभ्यन्तरे 

न्यस्य वदहिरपि न्यसेत् ॥ ११३-११५ 
manana वहिरन्यासस्य क्रममाह रुरुटरित्यादिना | र्खारसमुख- 

वृत्तादिषु मातृकार्णान् यथाक्रमं न्यस्येदिति तृतीयेनान्वयः | यथा Sere अं नमः 

Baad आं नमः ease इं नमः वामेऽष्षिणि दै नमः दक्षश्रुतौ डं नम 
वामकर्णे ऊँ नमः SAA चंड नमः वामनासायाम् व नमः दक्षगण्डे द नम 

वामकषोले & नमः We एं नमः अधरे t नमः उद्धंदन्तपङ्क्तौ ओं नम 

sarin जं नमः उत्तमाङ्गे अं नमः आस्यविवरे अः मः बाहोः दानां 

सन्धीनामम्रेषु क्रमतः कं नमः खं नमः गं नमः घं नमः S नमः च नमः छं 

नमः जं नमः a नमः जं नमः | पादयोः दशानां सन्धीनामगेषु कमतः टं 

नमः ठं नमः faa: दं नमः णं नमः तं नमः A नमः दं नमः धं नमः नं 

नमः । दक्षपार्भे पंनमः वामपा G aa: ष्ठे वं नमः नामो भं नमः जठ 

मं नमः हृदये यं नमः दक्षस्कन्धे रं नमः वामस्कन्धे रं नमः HHAISA वं नम 

हृदयपूर्वे पाणियुगे दं नमः षं नमः aga पादयुगे सं नमः हं नमः जटराननयो 
ठं नमः क्षं नमः इति मातृकार्णानां वहिर्न्यासस्य क्रमः tl ११६१९१८ ॥ 

ननु देवीमन्लस्य साधने कथं प्राणायामं विदध्यात् तत्राह माया- 

वीजमित्यादि । सुधीर्धीरो मायाबीजं ही ̂-बीजं षोडशधा षोड्वारं जप्वा 



Sifaalar जपन् बीजं वायं दक्षेण रेचयेत् ॥ १२० ॥ 

पुनः पुनख्िराबृत्या मराणायाम इति स्मतः 

प्राणायामं विधायेदथस्रषिन्यासं समाचरेत ॥ १२१ ॥ 

अस्य मन्स्य ऋषयो बह्मा ब्ह्यषेयस्तथा | 

गायत्र्यादीनि छन्दांसि आया काटी तु देवता ॥ १२२ ॥ 
आदयाबीजं बीजमिति राक्तिमया प्रकीतिता | 

PHS Beh प्रोक्त स्थानेष्वेतेषु विन्यसेत् | 

रिरो ARUN SST च ॥ १२३ ॥ 

वामेन नासापुटेन वायुनाऽऽत्मनो Fé पूरयेत् | ततः कनिष्ठानामिकाङ्गुष्ेनासाद्यं 
धृत्वा Wars wet ही बीजं जपन् सन् वायुं कुम्भयेत् स्थिरं कुर्यात् | 
ततो द्ार्तिक्षताऽऽव्र्या द्ी*बीजं जपन् तेनैव दक्षनासापुटेनैव वायुं रेचयेत् 
त्यजेत् | पुनः पुनरत्रेत्या त्रिर्वारत्रयमेवं कुर्यात् | देवीमन्तस्य साधने इति एष 

प्राणायामः Sra: पराणायामविधिः पोक्त इत्यथैः ॥ ११९- १२१ ॥ 

ऋषिन्यासक्रमं दशे्यस्तस्य मन्वस्य ऋष्यादिकमाह अस्य मन्स्ये- 
त्यादिना | अस्य मन्वस्य दी श्री क्री परमेश्वरि स्वाहेत्यस्य आद्याबीजं 
क्री -बीजम् | माया ही -बीजम् । कमला श्री --बीजम् । एतेषु स्थानेषु 

च्छ्प्यादिकं विन्यसेत् । एतेषु केषु स्थानेषु विन्यसेत् तत्राह शिर इद्यादिना | 
यथा अस्य Aa ब्रह्मा Fala ऋषयो गायत्र्यादीनि छन्दांसि arn 

काली देवता क्री बीजं ही शक्तिः श्री" कीलकं धरम्माथिकाममोक्षावाक्तये 

तरषिन्यासे विनियोगः । Ree set ब्रहमर्षिभ्यश्चर्षिभ्यो नमः | सुखे 

गायव्यादिभ्यर्छन्दोभ्यो नमः | BA आद्यायै काल्ये Faq नमः | 
गृह्ये क्री -बीजाय नमः | पादयोः हो --शक्तये नमः 1 स्वाङ्गेषु श्री ̂-कीलकाय 



पश्चमोट्धासः १०५१ 

oN 

FSA हस्ताभ्यामापादमस्तकावधि 

मस्तकात् पाद्पयन्तं सप्तधा वा त्रिधा न्यसेत् | 
अयन्तु व्यापकन्यासो यथोक्त्फटसिदिदः ॥ १२४ ॥ 
FIST VEN ASAE SST । 
अथवा Yea Tae विना परिये ॥ १२५ 
अङ्गुष्ठाभ्यां तजनीभ्यां मध्यमाभ्यां तथेव च | 
अनामाभ्यां कनिष्ठाभ्यां करयोस्तटप्ष्ठयोः | 
TATE वोषट् फट् कमश: सुधीः ॥ १२६ ॥ 

नमः | धरमम्माथकाममोक्षावाप्तये ऋषिन्यासे विनियोगः । इति ऋषिन्यास- 
क्रमः ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ 

अथ स्यापकन्यासं Ad मूङ्ेल्यादिना | अपादमस्तकावधि पादमारभ्य 
मस्तकपयन्तं मस्तकमारभ्य Teed च प्रतिहस्ताभ्यां मूख्मन्त्रेण ager 

aaa त्रिधा का न्यसेन्न्यासं कुयात् | मस्तकादिति eased कम्मेण्यधिकरणे 

चेति कम्मेणि पञ्चमी ॥ १२४ ॥ 
अथ कराङ्गन्यासविधि निरूपयति agin | यद्वीजमाचं 

यस्याः सा यद्वीजायां मन्लामिका विद्या भवेत् | परार्द्धं षड्दीर्घेण विनेति 

निषेधात् जाकारादि-षड्दीेस्वरभाजा तेन बीजेनाऽङ्गकल्पना अङ्गुष्ठादि- 
ह्दयादि-षडङ्गन्यासकल्पना HAs: | अथवा हे प्रिये षड्दीर्धेण विना अध्या- 
हियमाणाकारादिषडदीर्थस्वरदाल्येन मूलमन्त्रेणेवाऽङ्गकस्पन। HVAT | १२५५ ॥ 

पूवमङ्गुष्ठादि-षडङ्गन्यासक्रममाह अङ्गुष्ठाभ्यामित्यादिना asa | 

अङ्गुष्ठाभ्यां नमः अङ्गुष्ठादि नम इ्युक्तमित्यथेः | एवमरेऽप्यन्वयो विषेयः। 

खधीः साधकः क्रमशः क्रमेण हा ̂ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ही ̂  तजंनी्यां स्वाहा 
दू मध्यमाभ्यां वषर् ह अनामिकाभ्यां नमः at कनिष्ठाभ्यां बोषद् हः 



१०२ महानिर्वाणतन्तम 

हृदयाय नमः पूर्व ea वहिवह्मा | 

दिख वषडित्युक्तं कवचाय हुमीरितम् ॥ १२७ ॥ 

नेत्रच्रयाय वौषट् च अस्राय फडिति कमात् । 
षटङ्खानि विधायेत्थं पीटन्यासं समाचरेत् ॥ १२८ ॥ 
aaa FAS रोषं पृथ्वीं तथेव च । 
सुधाम्बधि मणिद्ीपं पास्जिततरं ततः ॥ १२९ ॥ 

चेन्तामणिग्रह्चेव मणिमाणिक््यवेदिकाम् | 

तत्र पद्यासनं वीरो विन्यसेत् हृदयाम्बुजे ।॥ १३० ॥ 

क्रतरुकरप्षठाभ्यां फट् | at श्रीः क्री परमेश्वरि स्वाहा अङ्गुष्ठाभ्यां नमः 

एवं वा अडङ्गुष्ठादिषडङ्गेषु न्यासं विदध्यादिति रोषः ॥ १२६ ॥ 
अथ हृदयाद्विषडङ्खन्यासमाह् हृदयाय नम इत्यादिना । पूर्वं हृदयाय 

नमः हृदयसुदिद्य aq इ्युक्तमिदयथैः । एवमग्रेऽप्यन्वयः | afer 
स्वाहा । at हृदयाय नमः । दही” रिरसे स्वाहा । दू शिखाये वषट् | 
हे कवचाय हुम् । at नेतत्याय वौषट् | &: अस्ताय फट् इति । ही" 
श्री" at” परमेश्वरि स्वाहा हृदयाय नमः एवं वा क्रमात् सुधीददयादिषडङ्गेषु 

न्यासं कुर्यात् । sed विधानेन षडङ्गानि प्रति न्यासं विधाय पीटन्यासं 
समाचरेत् ॥ १२५७ UM १२८ ॥ 

पीठन्यासाचरणक्रममेव दशेयन्नाह . आधारशक्तिमि्यादि । वीरो 

हृदयाम्बुजे gat arama न्यसेत् । तत्रैव कूर्मादिकमपि न्यसेत् | 
तत्र मणिमाणिक्यवेदिकायाम् | यथा हृदयाम्बुजे आधारशक्तये नमः GAA 
नमः रोषाय नमः प्रथ्वये नमः सुधाम्बुधये नमः मणिद्रीपाय नमः पारिजाततरवे ` 
नमः चिन्तामणिगृहाय नमः मणिमाणिक्यवेदिकायां पद्मासनाय नमः 
इति W १२९. ॥ १२० ॥ | 
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खौ तथा | 

धम्म ज्ञानं Css वैराग्यं कमतो न्यसेत् ॥ 9३१ ॥ 
Tae नाभिदक्षपार््े AERA: | 

नङ्पूवाणि च तान्येव धम्मादीनि यथाक्रमम् ।॥ १३२ ॥ 
आनन्दकन्द हृदये TA सोमं हतारानम् | 
सच्चं रजस्तमश्चैव बिन्दुयुक्तादिमाक्षैेः | 
aa कणिकाञ्चैव पत्रेषु पीटनायिक्ाः ॥ १२३२ ॥ 
मङ्गल विजया मद्रा जयन्ती चाऽपराजिता | 

नन्दिनी नारसिंही च वैष्णवीदयध्नायिकाः i eke i 

 दक्षेव्यादि | दक्षिणांसादिषु क्रमतो wate न्यसेत् | यथा दक्षस्कन्धे 

धर्म्माय नमः वामस्कन्धे ज्ञानाय नमः वामकटौ रेश्वर्ाय नमः दक्षकटौ 

वैराग्याय नमः इति ॥ १३१ ॥ 
मुखेव्यादि | साधकसत्तमो मुखादिषु नञ् पूर्वाणि तान्यव धम्मदीनि 

यथाक्रमं क्रमेणैव न्यसेत् | यथा मुखे अधम्मौय नमः वामपा अज्ञानाय नमः 

नामो अनैश्वर्याय नमः cao अवैराग्याय नमः इति | १३२ ॥ 

आनन्देत्यादि | आनन्दकन्द्यदीन् हृदय न्यसेत् | विन्दुयुक्तादिमाक्षरे 

सानुस्वरिरादिभेरक्षरेः सह॒ सत्वं रजस्तमश्च तत्रैव न्यसेत् । यथा हदये 

आनन्दकन्दाय नमः सूर्याय नमः सोमाय. नमः AAT नमः सं सत्वाय नमः 

र रजसे नमः तं तमसे नमः केसरेभ्यो नमः कर्णिकाय नमः इति | 

हृदयाम्बुजस्य पत्रेषु पीटनायिका न्यसेत् ॥ १३३ ॥ 

पत्रेषु याः ` पीठनायिका aaa आह॒ एकेन मङ्गकेत्यादि | यथा 

हृत्द्यपत्रेषु क्रमतः मङ्गले नमः विजयाय नमः भद्रायै नमः जयन्त्यै नम 

अपराजिताय नमः नर्दिन्ये नमः areal नमः वेप्णव्ये नमः इति | १३४॥ 



१०४ महानिर्वाणतन्वम् 

AMA MAS: कोधोन्मत्तो FART: | 
कपाली भीषणश्चैव Geiss AT: | 

TOY न्यसेदेतान् प्राणायामं ततश्वरेत् ॥ १३१५ ॥ 
गन्धपुष्पे समादाय करकच्छपमुद्रया | 

हदि हस्तौ समाधाय व्यायेदेवीं सनातनीम् ॥ १३६ ॥ 
व्यानं त॒ fata cick सरूपारूपभेदतः 

अरूपं तव यद्ध्यानमवाङ्मनसगोचरम् ॥ १२७ ॥ 
अव्यक्त सवैतो व्याप्तमिदमित्थंविवज्ितम् | 
अगम्यं योगिभिगम्यं essere: ॥ १३८ ॥ 

असिताङ्ग इति । असिताङ्गादीनेतानष्ट भैरवान् दलाग्रेषु न्यसेत् | 
यथा STATA क्रमतः असिताङ्गाय भैरवाय नमः ea भैरवाय नमः 
चण्डाय Waa. नमः क्रोधोन्मच्ाय भैरवाय नमः भयङ्कराय भेरवाय नमः 
कपाखिने awa नमः भीषणाय भैरवाय नमः संहारिणे भैरवाय नमः इति | 
एवं पीटन्यासं विधाय ततः प्राणायामञ्चरेत् ॥ १३५ ॥ 

गन्धेति | ततो गुखूपदिष्टया करकच्छपमुद्रया गन्धपुप्पे समादाय 

गृहीता हृदि हस्तो समाधाय संस्थाप्य सनातनीमायन्तद्ूल्यां देवीं 
ध्यायेत् |} १३६ ॥ 

ध्यानमिति | हे दैवि सरूपारूपमेदतः तव ध्यानन्तु द्विविधं प्रोक्तम् | 
तयोमेध्ये अरूपं रूपरहितं तव यद्धयानं ध्येयं ,. तत्त॒ अवाङ्मनसगोचरम् वाचो 
मनसश्चाविषयभूतम् | ध्यायते यत्तत् ध्यानम् । वाहुखुकात् कम्मैणि 

wae tl १३५७ Ih 

अव्यक्तमित्यादि | इदमिस्थंविवर्जितम् इदमित्थमेवेति सिद्धान्तरदितम् | 
अगम्यम् ATTY | HS: प्राजापव्यादिमिधतैः | रामोऽन्तःकरणसंयमः स 
आदिर्येषां ते शमादयः | बहवश्य ते रामादयः तैः ॥ १३८ ॥ 
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मनसो धारणाथाय afl साभीषटसिद्ये | 
TATA WS वदामि ते ॥ १३९ ॥ 
अरूपायाः कालिकायाः कार्मातुमहादुतेः | 
गगक्रियानुसारेण क्रियते रूपकव्पना I १४० | 
मेघाङ्खीं weet त्रिनयनां caret विभ्रतीं 

पाणिभ्यामभयं वर्च विरसद्र ्छारविन्दस्थिताम् | 
qed पुरतो निपीय मधुरं माध्वीकम्ं महा- 

कारं वीक्ष्य विकासिताननवरामादां मजे कालिकाम् ॥ 
एवं व्याला SRR पुष्पं sa तु साधकः | 
पूजयेत् परया भक्तया मानसेरुपचारकैः ॥ १४२ ॥ 

मनस इति । रीघ्रमिति पूर्वान्वयि ॥ १३९ ॥ 
ननु रूपवत एव पदार्थस्य wear सम्भवति मम ल्वाचन्तदूल्याया 

eared कथं स्थूरुध्यानं ब्रवीषी्यत आह् अरूपाया इत्यादि ॥ १५० ॥ 

स्थूरध्यानमेवाह मेघाङ्गीमिति | आयां कालिकामहं भजे इत्यन्वयः | 

कथम्भूतां कारिकाम् ASR मेघ Fae यस्यास्तथाभूतास् । पुनः 

कथम्भूताम् शरिदोखराम् रखी see fale यस्याः ताम् | पुनः कीटसीम् 

 त्रिनयनाम् त्रीणि नयनानि नेत्राणि यस्याः ताम् | पुनः कथम्भूताम् पाणिभ्यां 

हस्ताभ्यामभयं ava विश्रतीं दधतीम् ¦ पुनः piesa विकसद्रक्तारविन्दस्थिरतां 

विकसत् स्फु्द्रक्तारविन्दं ated पद्मं तत्र स्थितास॒पविष्टाम् | पुनः कथम्भूताम् 

मधुरं माध्वीकमं wanes मं निपीय geist नृत्यन्तं महाकारं वीक्ष्य 

दषा विकासितमाननवरं gate यस्याः तथाभूतम् ॥ १४१ ॥ 
एवमिति | एवममुना प्रकारेणाऽऽ्यां कारी ध्याला करकच्छपमुद्रया 

गृहीतं पुष्पं स्वशिरसि द्वा साधकः परया भक्तया मानयैरुपचारकर्देवी 
पूजयेत् ॥ १४२ Ul 

14 
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ZUG ददात् सहस्वारच्युताम्रतेः 
पाद्यं चरणयोदेयात् Aa निवेदयेत् ॥ १४३ | 

तेनाऽमृतेनाऽऽचमनं स्वालीयमपि कल्पयेत् | 
AU वसनं गन्धन्तु गन्त्खकम् ॥ १४४ ॥ 

चित्तं प्रक्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकस्पयेत् | 
तेजस्तचचन्तु दीपार्थ नैवेयच् सुधाम्बुधिम् ॥ ५४६५ ॥ 
अनाहतघ्वनि षण्टां AISI चामरम् | 
नूखयमिन्द्रियकम्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा ।॥ १४६ ॥ 
पुष्पे नानाविधं दव्यादात्मनो मावकिदये । 
अमायमनहङ्धुारमरागममदं तथा ॥ १४७ | 
ASEH अदे षाक्षोभके तथा । . 
अमात्सयमलोभच् दरा पुष्पं प्रकीर्तितम् ॥ १४८ ॥ 

ARTIST: पूजनमेव दशयति हद्ममिव्यादिभिः । देव्य 
SAMA दयात् | HARRAH: सदस्षदलपश्माद्रसितिरसरतेर्देव्याश्चरणयोः 
पाचं दद्यात् | एवममरेऽप्यन्वयः 1) 292 ॥ 

तेनेति | तेनागरतेन सदशारच्युतेन ॥ १४४ ॥ 
खधाम्बुधिमस्रतसमुद्रम् | १५१५५ ॥ १४६ | 
sofa । आत्मनो भावसिद्धये स्वामिप्रतपदार्निप्यत्तये । काल्यै 

देयानि नानाविधानि पुष्पाण्यसिधत्ते अमायमित्यादिना साद्धद्रयेन । मायाया 
अभावोऽमायं प्रथमं TT | अनहङ्कारम् BEER आत्मन्यतिपूज्यत्वाभिमान 

 तदभावोऽनहङ्कारं द्वितीयं पुष्पम् | रागः क्रोधः तदभावोऽरागं तृतीयं पुष्पम् | 
मदो धनविद्यादिनिमित्तकं चित्तस्योर्ुकत्वं तदभाव्रोऽमदं चतुथ पुष्पम् |) १४७ ॥ 

 मोदोऽविवेकः तदमावोऽमौहकं पञ्चमं पुष्पम् । दम्भः कप्ररः तदभा- 
बोऽदम्भं 1S yy | द्वेषोऽग्रीतिः तदभावोऽदधेषं सप्तमं gery’) क्षोभो 
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अहिसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्दरियनि्रहः | 

द्या क्षमा AAT पञ्च पुष्पं तत; परम् | 
रति cael: पृष्पेर्मावरूपेः प्रपूजयेत् । ४९ Ul 

नुधाम्ब॒धि मांसदोलं भजितं Aaa | 

मुद्रारारि Gata घृताक्तं पायसं तथा} १५० ॥ 

कृलास्रत् तत्पुष्पं पीटक्नाटनवारि च | 

कामक्रोधौ Reed वलि दा जपे चरेत् ॥ ५५१ ॥ 
माटा व्णमयी Tiel कुण्डलीपूदयन्विता ॥ १५२ ll 

व्यभेमितस्ततः सञ्चलनम् तदमावोऽश्रोमकमण्टमं TOL | मात्सयेमन्यशुभद्रेषः 

तदभावोऽमात्सर्य नवमं पुप्पं । खोभो धनादागमे वहुधा जायमानेऽपि 

पुनयेद्धमानोऽभिखपषः तदभावो अलोम sa पुष्पम् | एवं aq पुष्पं 

प्रकीतितम् | १५४८ ॥ 
ज्हिसा परपीडानिवृततिः | इन्द्रियनिग्रहः विषयेषु चक्घुरादिसंयमनम् | 

दया निष्कारणपरदुःखविनारोच्छा | AAT परेणापकारे छते तस्य प्रव्यपकाराना- 

चरणम् | ज्ञानं सारासारविवेकनेपुण्यम् | भाव्यैः भाव्यन्ते चिन्त्यन्ते इति 

मावाः HMO | AR: माव्यमनेरि्यथेः ॥ १४९. ॥ 
सुधाम्बुधिमिति | खधाम्बुर्धिं मद्यसमुद्रम् | घृताक्तं चरृतमिधि- 

तम् | ९५० ॥ 

कुरासतमिति | कुरामतं राक्तिषरितमगखतविरेषम् | a कुरुपुप्पं 

खीपुप्पमित्यथः | पीरक्षालनवारि स्व्यज्चविशेषघावनाम्भः ॥ १५१ ॥ 

नन्वाभ्यन्तरजपाचरणे कीद्यी मारा ager कीदशं वत्तेते 

इत्यपेक्षायामाह awa | कुण्डलीरूपेण सूत्रेण यन्तिता अथिता वपेमयी 

AURA माराऽभ्यन्तरजपे प्रोक्ता ॥ १५२ | 
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सचिन्दुं FATA मूरमन्तं TART | 
अकारादिलकारन्तमनखोम इति Wa: il १५२ ॥ 

पुनर्ककारमारभ्य श्रीकण्ठान्तं मनुं जपेत् | 

विलोम इति विख्यातः क्षकाये Aes ॥ १५४ ॥ 

ALAPAHA: सहमूलमथाष्टकम् | 
एवमषोत्तररातं जप्लाऽनेन समपयेत् ॥ १५१५ ॥ 

सर्वान्तरात्मनिलख्ये खान्त्योतिःसखरूपिणि । 
गहाणान्त्जपं मातराये कालि नमोस्तु ते ॥ १५६ ॥ 

समप्यं जपमेतन साष्टाङ्गं प्रणमेदिया । 

इतयन्तयैजनं Hal बहिःपूजां समारभेत् ॥ १५७ ॥ 

सनिन्दुमिति | afd सानुस्वारमकारादिनूकारान्तं वणेमुन्वायं Fea 

समुचरेत् जपेत् । यथा अं दही श्री क्री परमेश्वरि स्वाहेति एवमेव 

जपेत् | जपेऽयमनुरोम इति स्तः ॥ १५३ ॥ 

पुनरित्यादि | पुनहकारस्यान्ते स्थितं ककारमारभ्यश्चीकण्ठान्तमकारान्तं 

सबिन्दं aia मनुं जपेत् | यथा ठंही श्री" क्री परमेश्वरि स्वाहा | 
टं a श्री" at परमेश्वरि स्वाहेति एवम् | अयच्च विखोम इति विख्यातः | 

 क्षकारो मालाया मेरुरूच्यते ॥ १५४ ॥ 

Bay | अथानन्तरमष्टानाम् अकुचुदतुपुयश्चानां वर्गाणामन्तिमेः 

सबिन्दुभिः -अःउजणनमवटख्येवे्णैः सदाष्टकमष्टपरिमाणकं मरं मन्तं जपेत् | 
अनेन इतोऽनन्तरमेव वक्ष्यमगणेन AAT ॥ १५५ ॥ 

जपसमपणमन्लमेवाह सर्वान्तरात्मेति | सरवान्तरात्मनिशये सर्वेषामन्तरासा 
हृदयं निख्यो गृहं यस्याः तथाभूते ॥ १५६ ॥ १५७ Il 
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ASSESS स॑स्कारस्तत्रादौ कथ्यते श्रृणु | 
यस्य स्थापनमात्रेण देवता सुप्रसीदति ॥ ५५८ ॥ 

ZEST योगिन्यो बह्याया देवतागणाः | 

भैरवा अपि aaa प्रीया सिद्धि ददल्यपि ।॥ १५९ ॥ 

खवामे पुरतो भूमौ सामान्याघ्यैस्य वारिणा । 
TINH BAIS TAB चतुरस्रकम् ॥ १६० ॥ 

विलिख्य पूजयेत्तत्र मायाबीजपुरःसरम् | 
डन्तामाधारराक्तिञ् नमःराब्दावसानिकाम् ॥ १६१ ॥ 

ततः प्रक्षाङ्िताधारं विन्यस्य west | 

मं aes Seq SUES ततः ॥ १६२ ॥ 

नमोऽन्तेन च सम्पूज्य क्षाख्येदष्येपात्रकम् | 

STAT स्थापयेत्तच आधारोपरि साधकः ॥ १६२ ॥ 

विशेषाध्यैस्येति | तत्र वहिःपूजासमारम्मे ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ 
fame संस्कारमेवाह् स्ववाम इत्यादिभिः | स्ववामे areal 

वामदेदो । पुरतो भूमौ अग्रतः weat सामान्याघ्यैस्य वारिणा करणेन माया 

ही“ बीजं गर्भे acest त्रिकोणं wes पूर्वै fafeer तद्वहिरमितो दृत्तं वत्तं 

aaa चतुष्कोणं मण्डं fafeca तत्र मण्डले मायावीजं दी बीजं 

पुरःसरं यस्या एवम्भूतां विभक्तयन्तां नमःशब्दोऽवसानेऽन्ते यस्यास्तथाभूता- 

aan पूजयेत् । दी ̂ आधारशक्तये नम इति मन्तेणाधारशक्तिमचेये- 

feat: ॥ १६० ॥ १६१ ॥ 

तत इति | ततः आधारशचक्तिपूजनादनन्तरं तन्मण्डखोपरि प्रक्षाख्ता- 

धारं विन्यस्य संस्थाप्य gi ममिदयुवस्वा ततः ङेन्तं वहविमण्डरघुक्तवा ततो 
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अमकेमण्डखायोक्ला हादशान्तकटात्मने | 

नमोजन्तेन यजेत् पात्रं मूटेनेव प्रपूरयेत् ॥ १६४ ॥ 

त्रिभागमल्िनाऽपपूयं शोषं तोयेन साधकः । 

गन्धपुष्पे तत्र दा पूजयेदमुनाऽभ्बिके ॥ १६५ ॥ 

षरस्वरं बिन्दुयुक्तं डन्तं वे चन्द्रमण्डखम् | 

षोडरान्ते BORA नम FAA ॥ १६६ ॥ 

दशकलात्मने इति वदेत् | योजनया मं वहिमण्डकाय दरकलार्मने इति मन्तो 

जातः | नमोऽन्तेनानेन seat आधारे वहिमण्डलं सम्पूज्य अस्रेण 

फडिति मन्तेणाऽप्यपात्रं क्षयेत् | साधकस्तस्मिचाधारोपरि क्षारितमष्येपात्नं 

स्थापयेत् ॥ १६२ ॥ १६३ ॥ 

aan | पूवम् अम् अक॑मण्डखायस्युक्तवा ततो द्वादच्चान्ते HoT 

इति वदेत् | योजनया अम् अकेमण्डलाय sized इति मन्तो जातः | 

अनेनैव नमोन्तेन मन्तरेण पात्रमध्यपात्राधिष्ठातृदेवतमकंमण्डलं यजेत् पूजयेत् | 
मूलेनैव मन्वेणाऽव्येपात्रं प्रपूरयेत् ।॥ १६४ | 

ननु केन वस्तुना पात्रं प्रपूरयेत् तत्राह त्रिमागमिति | अङ्ना 

मद्येन पात्रस्य Panag रेषं तोयेन साधकः पूरयेत् | तत्र तोये 

गन्धपुप्पे दत्वाऽमुना इतोऽनन्तरमेव वक्ष्यमाणेन मन्तरेण तत्रैव सशिमण्डलं 

पूजयेत् ॥ १६५ ॥ 

शरिमण्डलपूजनस्य मन्वमाह ष्ष्टे्यादिना | पूर्वै चिन्दुुक्तमनुस्वार- 
सहितं षष्ठस्वरम् कथयित्वा कखाब्दात् परम्. आत्मने नम इत्यपि कथयेत् | 

योजनया ऊ चन्द्रमण्डलाय Werner नम इति ara: arsed 

जातः ॥ १६६ ॥ 
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Sq साक्षतञ्च कत्वा aa निधापयेत् ॥ १६७ ॥। 
मूलेन तीथेमावाद्य तत्र देवीं Bara च | 
पूजयेत् गन्धपुष्पाभ्यां FE SWAT जपेत् ॥ १६८ ॥ 
धेनुयोनी दर्शयिला धूपदीपं see | 
दम्ब प्रोक्षणीपात्रे किञिचचिक्षिष्य साधकः ॥ १६९ Il 

 जात्मानं देयवस्तूनि प्रीक्षयेत्तन मन्दवित् | 
पूजासमाप्तिपय॑न्तमघ्यैपात्रं न चालयेत् ॥ ५७० ॥ 
विरोषाष्यसय संस्कारः कथितोऽयं शुचिस्मिते । 
यन्वराजं TAA समस्तपुरुषाथदम् || १७५ ॥ 
मायागभ विकोणञ्च तह्य TABATA | 

TAME युम्मयुग्मक्रमात् SSA केसरान ॥ १७२ ॥ 

ततस्तविति | ततस्तु परं ane. विल्वसम्बन्धिनि पत्रे रक्तचन्दनचचितं 

रक्तचन्दनेन fed साक्षतमक्षतैर्विरिष्ं च दुर्वासदितं पुष्पं क्त्वा तत्र विरोषान्ये- 

स्याग्रमागे निधापयत् स्थापयेत् } १६५७ ॥ 
मूकेनेति | तत्र विोषाध्यतोये | विभाव्य विचिन्तय |! १६८ I 
यैन्विति । Paced षेनुयोनी मुद्रे दरोयित्या तत्रैव धूपदीपावपि 

yaad | तदम्बु विरेषाध्यजरम् ।| १६९. ॥ 
आत्मानमिति, प्रोक्षयेत् सिश्चेत्। तेन प्रोक्षणीपात्रनिः क्षिप्तजलेन । १७ ol 
विरोषेति | समस्तपुरुषाथंदम् घर्माथैकाममोक्षदायकमिस्यथेः ॥ १७१ ॥ 

यन्राजलेखनस्य विधानमाह् मायागभमित्यादिमिः । माया दी 

बीजं गभे यद्यैवम्भूतं Bei मण्डलं पूर्वै ङ्खित् | ततस्तद्वाह्ये तदमितो 

वृत्तयुग्मकं॒वर्तुरुमण्डलद्भयं faq | तयोचृत्तमण्डर्योमेध्ये युम्मयुग्मक्रमात् 



१५ महानिर्वाणतन्लम् 

तहाच्येऽ्टदलं wa तद्बहिभूपुरं fea 

AERA सुरेखं GAARA il १७३ ॥ 

al वा राजते ताम्रे कुण्डगोखविरेपिते | 

स्वयम्भुकुसुम्यतः चन्दनागुर्कुङ्कुमेः ॥ १७४ ॥ 

कुददिनाथवा TY खणमय्या TTA | 

माटूरकण्टकेनापि मूटमन्तं समुच्चरन् | 

विल्िखित् यन्तराजन्त॒ देवताभावसिदधये ॥ १७५ ॥ 

अथवोत्कीटरेखाभिः स्फारिके विद्रमेऽपि वा । 

aed कारयेत् यन्तं कारकेण सुरिव्पिना ॥ १७६ ॥ 

षोडश केसरान् रिखित् | तद्वाह्ये वृत्तमण्डख्योवेदिरष्टद रं पद्मं faa | aa: 
पद्माद्रहिस्तदभितश्चतुद्रारसमायुक्तं Be शोभनरेखायुतं सुमनोहरमतिमनोरमं 

भू पुरं र्खित् | १७२ ॥ १७३ ॥ 

ननु यन्तमिदं कस्मिाधारे केन at करणेन केखितव्यं तत्राह स्वर्णे 

इत्यादि | कुण्डगोरखविरेपिते avenial शाक्तिविरोषधरितपुप्पविदेषेर्विरेपिते 
स्वयम्भुकुसुमेः शक्तिघरितैरेव ques चन्दनागुरुकुङ्कुमैर्वा fed केवरेन 
कुरीदेन रक्तचन्दनेन at fed स्वार्णे युवणनिर्मिते राजते रजतनिर्भिते 

ताग्रनिर्मिते वा पात्रे स्वणैमय्या सुवणैविकारभूतया aera माद्र्कण्टकेन 
विल्वकण्टकेन वा मूरमन्ं समुच्चरन् सन् देवताभावसिद्धये दैवताप्रीतिनिप्पत्तये 

TRI fsa ॥ १७४ ॥ १७५ | 

अथवेति । अथवा सुरिल्पिना स्वकर्मविषयकातिनैपुण्यश्ारिन 
कारकेण fant उत्कीरुरेखाभिरुतखानितामी रेखाभिः स्फारिके विद्रुमे वैदूर्य 
वा यन्तं कारयेत् ॥ १७६ ॥ 



पञ्चमोट्टासः ११३ 

सुभरा 

न्ति दुष्टभूतानि ग्रहरोगमयानि च ॥ १७७ ॥ 

पुत्रपोत्रसुखेश्वर्थैमादते तस्य मन्दिरम् | 

दाता मतो यशस्वी च भवेत् यन्तपरसादतः ॥ ५७८ ॥ 

एवं यन्तं समालिख्य रलसिहासने पुरः | 

संस्थाप्य पीठन्यासो क्तविधिना पीटदेवताः | 

सम्पूज्य कणिकामध्ये पूजयेन्मृख्देवताम् | ५७९ ॥ 

PEM वक्ष्ये च्ानुष्ठानमव च | 

येनानुष्ठानमात्रेण देवता सुप्रसीदति | 

मन्तसिदि मवेन्नूनमिच्छासिद्धिः प्रजायते ॥ ५८० ॥ 
कलां कलं ग्रहीत्वा तु देवानां विश्वकस्म 

तितं BAT स्थापयेद् भवनान्तरे 

मेणा | 

निर्मित्य स वै यस्मात् PEA कथ्यते ॥ ५८५ ॥ 

डामेत्यादि | श्युभप्रतिष्ठितम् श्युभा प्रतिष्ठा सज्ञाताऽस्येवम्भूतं यन्वराजं BAT 

यो भवनान्तरे स्थापयेत् तस्य दुष्टभूतानि नर्दयन्तीत्येवमन्वयः |] १७७] १.७८ 

एवमित्यादि | एवं विधानेन यन्त्रं समाख्िल्यि gusset रल्सिंहासने 

संस्थाप्य च पीरन्यासोक्तविधिना पीर्देवताः सम्पूज्य कर्णिकामध्ये पद्मवीज- 

कोरामध्ये मूख्देवतां पूजयेत् । १७९ ॥ | 

अथ मयादिमिः पञ्तच्त्महादेव्याः पूजाया विधानं वक्तुसुपक्रमते 

कृररो्यादि ॥ १८० ॥ 

aoa निवेक्ति करामित्यादिना ! १८१ ॥ 
. 15 
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TRICE WS मुखं तस्य ष्डड्गुखम् | 

पञ्ाडगलिमितं मूं विधानं घटनिमितो ॥ १८२ ॥ 

दोर्ण राजतं ताम्रं कस्यजं BPA । 

पाषाणं BIS वाऽपि घटसमक्षतमत्रणम् | 

कारयदेवताप्ीटय वित्तशाठ्यं Fase ॥ १८२ ॥ 

सौवर्ण सगदं प्रोक्तं राजतं मोक्षदायकम् | 

ताम्रं प्रीतिकरं ज्ञेयं sas म् ॥ १८४ ॥ 

काचं वद्यकरं प्रोक्तं पाषाणं स्तम्भकमम्मा 

पका्यषु GEA सुपरिष्कृतम् ॥ १८५ ॥ 

aq घटनि्मणविधानमाह षरत्रिशदिव्यादिना | षट्त्रिशदङ्गुखायामं 

षटूत्रिशदङ्गुख्यः परिमाणं यस्य स पटात्रिशदड्गुखः एवभ्भूतः आयामो विस्तारो 

य्य तथाभूतम् | पोडदाङ्गुख्सुचकैः पोडराङ्गुरु्यः परिमाणं यस्थेवम्भूतमुच 

घटं कारयेदिति शेषः | तप्य घटस्य कण्ठं चतुरङ्गुखुकं चतुरङ्गुखिपरिमितं 

सुखं ways षडङ्गुठिपरिमितं मूलमधोदेशं ठ प्चाङ्गुरिमितं कारयेत् | 

घटनिर्मितो विधानमेतदेव प्रोक्तम् ॥ १८२ Ul 
ननु कस्य कस्य वस्तुनः कर्शः कारयितव्य इत्यपेक्षायामाह सोवण- 

मित्यादि | अक्षतम् अमस् | अव्रणम् छिद्ररत्यम् ॥ १८२ ॥ 

सौवर्णी gaara कख्शमिति शेषः ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ 

aaa | स्ववामभागे seat मण्डलमाङ्ख्य तन्मध्ये षट्कोण- 

मण्डलमध्ये बरहमन्भकं ater ashe: षटकोणमण्डस्य वदिं 

मण्डलमाङ्ख्य ततोऽपि बहिः चतुष्कोणं मण्डल्माखिखित् ॥ १८६ ॥ 



नमसा क्षालिताधारं स्थापयेन्स 

Te क्षालितं PRA तत्राऽऽधारं निः 

क्षकारायेरकरन्तेवे्णैबिन्दुसमायुतेः 

qe समुच्चरन् भनः 
ATA HAT 3 

पर्ववत् पूजयेत् विदान् देवीमावपरायणः ॥ ५९० ॥ 
रक्तचन्दनसिन्दूरर क्तमाल्यानुटेपने 
TI त॒ कटां पञ्चीकरणमाचरेत् 11 १९१५ | 

ती कारणेन प्रपूरयेत् ges ॥ 

नन्विदं मण्डं केन द्रव्येण sad तत्राह सिन्दुरेव्यादि ! aa 

WOES || ननु केन मन्त्ेणाऽऽधारदेवतां यजेत्तत्राह मायामितिं | पूव मायां ही 
बीजमुद्धरेत् ततो ङ-नमोऽन्तामाधारशक्तिसद्धरेत् | योजनया ही ̀  आधारदाक्तय 
नमः इति मन्व जाधारदेवतायजने जातः ॥ १८७ ॥ 

नमसेति | नमसा नम इति मनुना 1 अस्त्रेण फडिति मन्तरेण ॥ १८८ ॥ 

क्षकरित्यादि | श्चकार आयो येषाम् अकारथधान्त्यो येषान्तेर्विन्दु- 

समायुतैरनुस्वारसहितैवर्णैः सह मूं समचरन् क्षं S हं संषंयंवंलंरंयं 

saa at tess ae RSS Patt श्री क्री परमेश्वरि 
स्वाहेति मन्तं घजपन्मन्त्री साधकः कारणेन मयेन Heat प्रपूरयत् ॥ १८९. I 

आधरिति | तीम् मयम् | पूरवैवत् विरोषार््यस्य संस्कारे 

STU १९० ॥ १९१ ॥ 



११६ 
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‘ou 

ही“ दिव्यदृष्टया संवीक्ष्य नमस 

मूढेन गन्धं वरि्दयात् प्चीकरणमीरितम् । 

णम्य कटं रक्तपुष्पं दखा विरोधयेत् ॥ १९२ ॥ 

अओ एकमेव परं वह्य Wega धुवम् | 

saizai seat तेन ते नाशयाम्यहम् ॥ १९४ ॥ 

STR वरूणाटयसम्भवे | 

अमावीजम्ये देवि दाक्ररापादिसुच्यताम् ॥ १९५ ॥ 

ननु पञ्चीकरणं किं नाम तत्राह Beatie | फटा मन्त्रेण दर्भेण 

कुरोन कर्यं सन्ताञ्य हूमिति वीजेनावगुण्ठनसृद्रयाऽवगुण्ठयद्वष्टयेत् | ही 

वीजेन दित्यदष्टया कललं संवीक्ष्य दष्टा नमसा मन्त्रेण कर्रास्याभ्युक्षणमभिषेकं 

चरेत् कुर्यात् | मकेन मन्त्रेण ककरो Pare गन्धं दयात् । इदमेव 

पञ्चीकरणमीरितं कथितम् | विद्ोधयेत् म्मिति रोषः ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ 

ननु केन केन मन्तरेण ad शोधयेदित्यपे्ायां तच्छोधनमन्तानेव 

क्रमत आह एकमेवेति । दे सुध देवि धुवं नित्यं स्थूलसृक्ष्ममयं eRe 

स्वरूपं एकमेवद्रितमेव यत्परं ब्रह्म अस्ति तेन Tae ते तव कचोद्धवां 

CAMS नादयामीद्यन्वयः ॥ १९.४ Il 

ques} हे वरुणाख्यसम्भवे वरुणस्याख्यो गृहं वरुणार्यः समुद्रः 

तस्मात् सम्भव saan: तथाभूते | अतएव दे अमाबीजमये अमा 

अगृतमयी निलया चान्द्री eat का तद्रूपं यचन्द्रमसो बीजं तत्स्वरूपे अतएव 

हे सुयमण्डर्मध्यस्थे ूर्मण्डकाभ्यन्तरस्थायिनि सुवे देवि शुक्रशापाच्वया 

विमुच्यतां विमुक्तया भूयताम् ॥ १९५ UI 



Taare: ११७ 

वेदानां प्रणवो बीजं wana यि 

तेन सत्येन ते देवि ब्रह्महत्या व्यपोहतु ॥ ३९६ ॥ 
ही हंसः शुचिसद् वसुरन्तरिक्षस- 

द्धोता वेदिसदतिथिद॑रोणसत् | 
नसदरसदटतसहव्योमसदन्जा 

गोजा ऋतजा अद्विजा चतं TELM ३९७ ॥ 

वारुणेन च वीजेन षड्दीघेखरमाजिना | 
ब्ह्यरापविराब्दान्तं मोचिताये पदं वदेत् | 

सुधादेव्यै नमः पश्चात् सप्ता FRING |) १९८ ॥ 
egal दीधषटूकेन युतं श्रीमायया युतम् ¦ 

सुधा पश्चाद् FANG मोचयेति पदं ततः | 
aed खावयदन्दं feared मनुरीरितः ॥ १९९ ॥ 

वेदानामिति | हे देवि सुषे आनन्दमयमानन्दस्वरूपं Fee तत्स्वरूपं 
यत् प्रणवरूपं वेदानां बीजं तेन सत्येन प्रणवरूपवेदवीजेन ते तव ब्रह्महत्या 

व्यपोहतु TAT ।॥ १९.६ ॥ १९७ ॥ 
वारुणेनेति | ब्ह्मरापविशब्दस्यान्ते मोचिताये इति पदं वदेत् | 

पश्चात् game नमः इति वदेत् ¦ योजनया ब्ह्यदापविमोचिताये सुधादेव्यै 
नमः इति मन्तो जातः ¦! अयं मन्तः षड्दीषैस्वरभाजिना वारुणेन बीजेन 
संयोज्य यथा at वी" दू वे" वौ वैः ब्रह्मसापविमोचिताये सुधादेव्यै नमः इति 
सप्तधा BAA पठितोऽयं मन्तो AMAIA बऋ्यश्ापमोचको मवति ॥ १९८ ॥ 

अङ्कुशमिति | ga desta युतमङ्कुशं क्रो ̀  वदेत् | पश्चात् 
श्रीमायया युतं श्री“ ही“ बीजयुक्तं सुधेति पदं वदेत् । पश्चात् कृष्णश्ापमिति 

मोचयेति च पदं वदेत् | adisad वदेत् | ततः खावयद्रन्दरं वदेत् । योजनया 



? १८ महानिर्वाणतन्म् 

एवं UMA Aaa समाहितः | 

areas देवमानन्दभेरवीं तथा ॥ २०० th 

हसक्षमलशब्दान्ते वरँ मितं वदेत् | 
are SFI वषडन्तो मनुम॑तः ॥ २०१ ॥ 

अस्याऽऽस्यं विपरीतञ्च श्रवणे वामलोचना | 

सुधादेव्यै वोषडन्ते मनुरस्याः प्रपूजने ॥ २०२ ॥ 

सामरस्यं तयोस्तत्र व्याला तदम्रतप्टुतम् | 

द्रव्यं विभाव्य deans AS STMT जपेत् ॥ २०३ ॥ 

करौ की त्र क्रे ay क्रः श्री दही सुघाकृष्णसापं मोचयास्रतं ara सरावयेति 
Heal जातः | अयं aaBera: aera ईरितः कथितः ॥ १९९ ॥ 

एवमिति | एवसुक्तक्मेण पूर्वोक्तैः षड्मिर्॑न्तेत्रहयशापान्मोचयिष्वा तत्र मये 
आनन्दभेरवं देवं तथाऽऽनन्दभेरवीं देवी समाहितः सावधानः सन् यजेत् ।२००॥] 

उमयोयजनस्य मन्तमाह् द्वाभ्याम् हसेति | हसक्षमख्चब्दस्यान्ते fared 
व्रयूमिति पदं वदेत् | ततो डेऽन्तमानन्दभैरवं वदेत् | योजनया दसक्षमरुवरयूं 
आनन्दभेरवायति मनुर्जातः | अयं मनुर्वेषडन्तो वषरशब्दान्तो मतः ॥२०१। 

अम्यत्यादि | अस्य हसक्षमख्वरयूमित्यस्याऽऽस्यं मुखं विपरीतं पठनीयम् | 
श्रवणे उकारस्थाने वामखोचनमीकारः पठनीयः | ततः सुधादेव्यै इति 
पठनीयम् | योजनया सहक्षमख्वरयी “ आनन्दभेरव्ये सूधादेव्ये इति मनुरजातः | 
अस्या आनन्दभेरव्याः THA वौषडन्तो वौषट्शब्दान्तोऽयमेव मनुर्मत 
ध्यानं Hay वक्ष्यति | २०२ ॥ 

सामरस्यमिति | तत्र मये तयोरानन्दभेरव्यानन्दभेरवयोः सामरस्य- 
मेकरम्यं OT तदरतप्ठतं तत्सामरस्यरूपागरतप्टतं set मचं विमाव्य विचिन्त्य 
तस्य WATS FMT द्वादशवारं AS मन्लं जपेत् || २०३ ॥ 



> Ais 

a 

इत्थं तीथेय्य संस्कारः स्वेदा देवपूजन | 

त्ते होमे विवाहे च तथेवोत्सवकम्मणि ॥ २०५ il 

मांसमानीय पुरतसखिकोणमण्डलोपरि 

फटा ऽभुक्ष्य वायुवहिवीजाभ्यां सन्त्रयेल्विधा । २०६ ॥ 

कवचेनावगण्ठयाथ संरक्षेच्चाखमन्ततः | 

धेन्वा TAGES मन््मेतमुदीरयेत् |} २०७ Il 

विष्णोर्वक्षसि या देवी या देवी We च ¦ 

मांसं मे पविन्रीक्ुर कुर तदिष्णोः परमं पदम् ॥ २०८ I 

मूलेनेति | ततो fade मूलेन मन्तरेण मे gore 

दत्वा षण्टावादनपू्वैकं तस्योपरि धूपदीपौ च ae ॥ तीथ॑स्य 

मद्स्य | २०४ ॥ row |i 

अथ मांससंस्कारविधिमाह Gri: मांसमिति । मांसमानीय wast 

त्रिकोणमण्डलोपरि संस्थाप्य फटा मन्तेणाऽभ्युक्ष्याऽभिष्च्यि वायुवहिवीजाभ्यां 

यै र बीजाभ्यां त्रिधा त्रिवारं मन्वयत् । २०६ ॥ 

कवचेनेति | ततः कवचेन ह वीजेन मांसमवयुप्ठ्यावगुण्टनसुद्रय। 

वेष्टयित्वा अखमन्ततः फटुमन्त्रेण संरक्षेत् | धेन्वा सुद्रया वं बीजेन ATTA 

कृत्य एतमितोऽनन्तरमेव वक्ष्यमाणं मन्वमुदीरयदुचखरेत् ॥ Ros Ul 

तमेव मन्वमाह विष्णोरिति । विष्णोर्वक्षसि या देवी तिष्ठति या देवी 

शङ्करस्य च वक्षसि तिष्ठति सा त्वं मे मम मांसं पवित्रीकर | एवं शोधितमांस- 

समर्पणात् मम aera विष्णोः पदं कुरु ॥ २०८ ll 



महानि्बाणतन्वम् 

तथेव स॒द्रामादाय रोधयेदसुना Ber । 
ओं तद्िष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सूरयः | 

दिवीव चक्षुराततम् ॥ २११ ॥ 

ओ afore विपण्यवो जागृवांसः समिन्धते | 
विष्णोय॑त् परमं पदम् ॥ २१२ ॥ 

अथवा Mada Feed Fars | 

WS तु श्रदधानो यः कि तस्य दरदाखया ।॥ २१३ ॥ 
केवलं मूलमन्त्रेण यद्द्रव्यं शोधितं भवेत् | 
तदेव देवताप्रव्ये GAARA मयोच्यते ॥ २१४ ॥ ̀ 
यथा कारस्य संक्षेपात् साधकानवकारातः | 

सर्व मूटेन संशोव्य महादेव्यै निवेदयेत् ॥ २१५ ॥ 

अथ मीनसंस्कछारविधिमादह इत्थमिव्यादिना । पोक्तमन्तवेण मांसशोधने 

कथितेन AAT | अनेनान्तरोक्तेन | २०९ ॥ 

तमेव WATE यम्बकं यजामह इति |) २१९० ॥ 

मुद्राद्योधनमन्लमेवाह तद्विष्णोरिति | सूरयो fasta: परम्यक्करष्टं तत् 
अविदुषामप्रसयक्षं विष्णोः पदं सदा पदयन्ति | अत्र दृष्टान्तमाह दिवीत्यादि | 
आततं fed चक्घु्दिवि स्थितमन्धानामगोचरं सूर्यमिव ॥ २११ ॥ 222 ॥ 

अथवेति | सवेतत्वानि मयादीनि । २१३२-२ १५५ | 



इति श्रीमहानिर्वाणतन्ते स्वतन्बोत्तमोत्तमे पवधपम्मनि्णयपरे श्रीमदाव्रासदारिवसवदे 
मन्त दररकल्राप्यापनतससस्फाय नाम TACT: | 

नेति | भत्र मूरमन्तेणेव शोधितानां सर्वत्लानां मह्य 

समपणे ॥ २१६ ॥ 

इति श्रीमहानिर्बाणतत्रटीकायां प्च्वमोष्टासः | 



दैव्युवाच 

Fa कथितं पञ्चत पूजादिक्म्मंणि । 

पिरिष्य कथ्यतां नाथ यदि Aska छपा मयि ॥ 9 | 

AAT उवाच | 

गाडी पेटी तथा माध्वी च्रिविषा चोत्तमा सुरा | 

स्व नानाविधा प्रोक्त ताट्लजेरसम्भ्वा ॥ २ ॥ 

तथा देदराविभदन नानाद्रव्यविभेदतः । 

Tela समाल्याता प्रशस्ता देवतार्चने ॥ ३ ॥ 
येन केन समुयन्ना येन केनाऽऽहताऽपि वा | 
नात्र जातिविभेदो ऽस्ति सोधिता स्वसिदिदा ॥ ४ ॥ 

ओं नो ब्रह्मणे 
AAS Wades विरेषतः श्रोतुपिच्छन्ती श्रीदेव्युवाच यच्वयेस्यादि || 2 
देव्येवं प्रार्थितः सन् श्रीसदारिव उवाच गोदीदयादि | att 

गुडोद्धवा | पेष्ठी पिष्ेद्धवा | माध्वी मधूकपप्पोद्धवा | इति त्रिविधा त्रिःप्कारा 
GU उत्तमा AT प्रोक्ता | सैव सु । सुराया नानाविधतवमेव दरैयत्राह 
तारखजैरेव्यादि | दयं रा ॥ २ ॥ ३ ॥ 

येनेति | आहता आनीता | अत्र सुराविषये ॥ ४ ॥ 



पष्राद्धसः १२३ 

मासन्तु त्रिविधं प्रोक्तं जट मूचसखेचरम् | 
यस्मात तस्मात समानीतं येन तन विघातितम् ) 

तत् सव sada भ्वेदेव न संदायः RP 

साधकेच्छा वल्वती देये वस्तुनि देवते | 
ATA द्रव्यं तत्तदिष्टायं Fea || ६ I 

बखिद्ानविधौ देवि विहितः पुरूषः परुः | 
Sa च SCAT शाभ्भवशासनात् il ७ ॥ 
उत्तमाख्िविधा मत्स्याः राट्पार्दीनरहिताः | 

मध्यमाः कण्टकेर्हीना अधमा वहुकण्टकाः | 
तेऽपि देव्ये प्रदातव्या यदि सुष्टु विभजिताः ॥ <, i 
मुद्राऽपि भिविधा पका उत्तमादिविभेदतः | 
चन्द्रविम्बनिभ शुभ्रं रालितण्डुटसम्मवम् | 

यवगोधूमजं वाऽपि TAG मनोरमम् ।॥ ९ ॥ 
मुदेयमुत्तमा मध्या अषटधान्यादिसम्मवा | 

भजितान्यन्यवीजानि अधमा परिकीत्तिता ॥ १० ॥ 

मांसस्य त्रिविधत्वमेव zat जर्त्यादिना | जख्चरं कू्मादिमांसम् | 

भूचरं छागादिमांसम् | खेचरं तित्तिरिहारीतादिमांसम् | तत् सवम् मांसम् ।॥ ५ 

कस्पयेत् AAT tl & ॥ 
बकिदानेति | पुरुषः पुंस्त्वावच्छिन्नः | तत्र बख्दिनविधौ ॥ ७ it 
उत्तमा इति | तेऽपि बहुकण्टका अपि मत्स्याः | < ॥ 

मुदरेति | चन्द्रविम्बनिभम् चन्द्रमण्डर्सदयम् शुभ्रम् श्वेतम् चाखितिण्डुक- 

सम्भवम् दाष्कुस्यादि | अष्टधान्यादिसम्भवा खाजादि US tl १० ॥ 



१२४ सहानिर्वाणतन्दमः 

d मुद्रा च ररमूखानि यानि च | 

ने Fada daw Beta ।॥ 95 ॥ 
विना Yea हेतुदानं पूजनं तपण तथा | 
निष्फलं जायत देवि देवता न प्रसीदति i १२॥ 
gfe विना मयपानं केवरं विषभक्षणम् | 

चिररोगी भवन्पन्ती सखव्पायुभ्ियतेऽचिरात् ॥ ३३ ॥ 
‘an (५ ("० 

रोषतन्वं dearer निर्वीर्ये प्रवटे कलो 

अथवाऽत्र सखयम्भ्वादि FAR | 

कथितं Tatas कुसीदं न ततम् 
धतानि तानि TTT 

यै दच्चा वे नारकी मवेत् ॥ 9६ । नैव द॒द्यान्महादेव्ये 

मांसमित्यादि | देवतायै सुधादाने सुरासमर्पणे एषां मांसादीनां 
सुद्धिरिति dat ईरिता कथिता ॥ 22 1) 

मांसादीनां डुद्धिसंज्ञाविधाने प्रयोजनं दरोयन्नाह विना शुद्धयेत्यादि | 
विना शुद्धया मांसादिकं चिना हेतुदानम् सुरासमर्षणम् ॥ १२ | | 

शुद्धमिति | शुद्धिम् मांसादिकम् | अचिरात् अत्यस्पमेव काट- 
मति | १३॥ 

रोषतत्त्वमिति | रोषतत्त्वम् मेधुनम् ¦ निर्वीर्ये निस्तेजसि । स्वकीया 
आत्मीया राक्तिः ॥ १५ 

अथवेत्यादि | अत्र रेषतत्वविघौ । weed स्वयम्भ्वादि कुखम- 
मतिनिधो | कुसीदम् रक्तचन्दनम् ।॥ १५ II 

अशोधितानि सुरामांसादीनि महादेव्यै ददतः; साधकस्य नरकगा- 
eae अशोधितानीत्यादिना 1 १६ | 



TET: ५९५ 

STAIN कुर्यात् स्वीयया गुणद्छीख्या | 

अभिषिद्धेन् कारणन् सामान्यार्घ्योदकन वा ¦ 

आदा बालं समुच्चार्य Bea ततो ददेत् | 
AeA च इमां रात्त्सिदीरयन् ।॥ 5५८ ॥ 

विव्रीकुरुशब्दान्त मयस दाचि कुर् fi 

अदीक्षिता यदा नारी कर्णं 

राक्घ्योऽन्याः पजनीया 

अथात्मयन्चयोमेध्ये ATM 

वन्तं षट॒कोणमाटिख्य चतुरस्रं लिख ale: | II 

श्रीपात्रेयादि | स्वीयया शक्तया ae } अभिषिञ्चेत् स्व्रीयां ake 

शोषः | कारणेन सुरया ॥ १७ | 

ननु केन मन्त्रेण स्वीया राक्तिरभिपक्तव्येत्याकाङ्क्षायां तदभिपेक- 
mame आदाविव्यादिना ada | जदो वारम् w a” arta 
aga ततस्िपुराये इति वदेत् । ततस्तदन्ते पठितस्य नमः राब्दस्याव- 
सानेऽन्ते इमां रक्तिमुदीरयेद्च्वरेत् | तदन्ते च पठितस्य पवित्रीकुरुकब्दरगन्ते 

मम सक्ति कुरु इति वदेत् | ततो द्विडः स्वाहेति वदेत् | योजनयारेङ्की 

सौः त्रिपुरायै aa: इमां सक्ति पवित्रीङ्ुर मम चि कुरू स्वाहेति 

स्वीयामिषेके Aral जातः ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
अदीक्षितेति | मायाम् ही बीजम् | अन्याः तत्रोपविष्टः स्वीयामिन्नाः | 

ताडनकमेणि HATHA ॥ Ro | 
SIS | अथानन्तरमात्मयन्वयोरात्मनो FRI च मध्ये 

मायागमै माया ही बीजं गमे यस्थेवम्भूतं त्रिकोणकं asfedt cafes 
षट्कोणं मण्डल्माङिख्य ततोऽपि seas चतुप्कोणं ASS रिखित् ॥ २१॥ 



२६ महानिर्वाणतन्तम् 

Fe UR च | 
जालन्धरं कामरूपं सचतुथीनमो ऽन्तकम् । 

निजनामादिबीजाटयं पूजयेत् साधकोत्तमः ॥ २२ ॥ 

Tag Test मूटेनैव त्रिकोणकम् | 
मायामाधारदाक्तिच्च नमोऽन्तेन प्रपूजयेत् ॥ २२ ॥ 
नमसा ASTI संस्थाप्य तत्र FAL | 

ब्तोपरि यजदद्वेः कटाः Beas: ॥ २४ ॥ 

saan इति । ततो निजनामादिवीजाव्यमासमनामसम्बन्ध्यादिमा्षर- 
रूपवीजसंयुक्तं सचतुर्थीनमोऽन्तकं aaa चतुर्थीसदहितं नमो <न्तकं नमोजन्ते 
यस्य॒ तथाभूतं ele sar जालन्धरं कामरूपं sea चतुप्कोण- 
Weer चतुषु कोणेषु साधकोत्तमः पूजयेत् । पूं Weiler dew नमः 
इत्यनेन मरथमकोणे Wale | उम् उड्धीयानाय few नमः इत्यनेन 
दवितीयकोणे उद्धीयानम् | जां जारन्धराय die नमः aaa तृतीयकोणेः 
जाटन्धरम् | कां कामरूपाय Wea नमः इत्यनेन चतुथेकोणे sped 
पूजये दित्यथंः ॥ २२1 

षट्कोणेप्विति | ततः षर्कोणमण्डल्स्य षट्कोणेषु ef नमः ही" 
नमः ह नमः हे नमः at” नमः हैः नमः इति wea: षडज्ञानि षर्कोणा- 
पिष्ठातृदैवतानि प्रपूजयेत् । मूरेनैव मन्तेण त्रिकोणकं त्रिकोणाधिष्ठातुदैवतं 
प्रपूजयेत् ! मायामित्यादि । पूर्वं मायां ही बीजं ततो asda नमसाऽन्तेन 
सहाधारशक्तिश्च वदेत् । योजनया दी ̂ आधारशक्तये नम इति मन्तो जातः } 
अनेन मन्तेण मण्डले आधारदैवतां पूजयेत् ।॥ २३ ॥ 

नमसेति | ततो नमसा नमोमन्तेण क्षाङ्तिमाधारं पूर्ववत् कररास्थापने 
इव तत्र मण्डले संस्थाप्य aaah wena संस्थापिताधरे वहेः कराः 



To: 22g 

चिज्यलिनी Gea वालिनी विष्कुलिङ़्िनी | 

: सुरूपा कपिला हव्यकव्यवहा तथा ॥ २५९ ॥ 
नमोऽन्तेन पूज्या वहेः क्ल TAT | २६ | 

मं वह्विमण्डलायेति FART च कलात्मन 
अवसाने नमो FST पूजयेदह्िमण्डलम् | २७ | 
ततोऽव्येपात्रमानीय FERN विच्ोधितम् 
आधारे स्थापयिता तु कलाः सूर्यस्य ST | 
कभादिविणवीनेन ठडान्तन प्रपूजयेत् ॥ २८ ॥ 
तपिनी तापिनी ser मरीचिञ्वालिनी रुचिः | 
IA मोगदा Pea बोधिनी धारिणी AAT ॥ २९ | 

सव 

यजेत् | AeA: कलाः यजेता जाह | VAT SARS: पूज्याः | यथा घूं 
धूम्रायै नमः इति धूम्रा | अम् अर्चिषे नमः इत्यनेना्चिः | ज्वं ञ्वछिन्ये नमः 
इति ज्वलिनी | सूं cena नमः इत्यनेन सूक्ष्मा | ज्वां ज्वाछिन्ये नमः दइलयनेन 
ज्वाछ्नी | वि विष्फुलिद्धिन्ये नमः इति किष्फुलिङ्खिनी 1 सुं धिये नमः 
इति af: | सं दुरूपयै नमः इत्यनेन सरूपा | कं कपिराये नमः इति 
after | हं ह॒व्यकव्यवहायि नमः इत्यनेन हव्यकव्यवहा TAS २४. a ॥ 

मभित्यादि | ga मं वहिमण्डकायेति दत्वा ततो दशान्ते कृरात्मने 
इति दत्वा अवसाने तदन्ते च नमो Teal वह्िमण्डं पूजयेत् | मं वहिमण्डलाय 

दशकलात्मने नमः इति Arana वहिमण्डलमचंय दित्यथः || २७ | 
तत इत्यादि | ततोऽनन्तरं फट्करेण फटा मन्तरेण विशोधित्तमव्यं- 

पात्रमानीयाऽऽधारे स्थापयित्वा तत्र सूर्यस्य PAHS: सानुस्वारेण ठडान्तेन 
oe अन्तौ यस्य कमादिवणवीजस्य तत् उडान्तं तेन कभादिवणेवीजेन कादि- 
भादि वर्णरूपेण बीजेन सहितेन सचतुर्थीनमोऽन्तेन नाममन्तेण प्रपूजयेत् UR Cl 

याः सूर्यकलाः प्रपूजयेत्ता जाह तपिनीत्यायेकेन | यथा कं सं तपिन्ये 
नमः इति तपिनीम् खं बे तापिन्यै नमः इति तापिनीम् गं फं धूम्रायै नमः इति 



१२८ महानिर्बाणतन्तम् 

अं सूर्यमण्डलायेति Beard कल्ात्मने | 

नमोऽन्तना ऽ््यपात्रे तु पूजयेत् सुयेमण्डटम् ॥ Re Il 

Rema तद्न्मूलमन्तं Gay | 

frat पूरयेन्मन्त्री SAA STAT ॥ ३१ ॥ 

विरोषाघ्यजछेः रोषं पूरयिता समाहितः | 

USAR नाममन्तरेण पूजयेत् | 

सचतुर्थानमोऽन्तेन FST: सोमस्य षोडदा ॥ ३२ Il 

qa घं पं मरीच्यै नमः इति मरीचिम् ङं नं उ्वाङिन्ये नमः इति ज्वािनीम् 
चं धं ठ्च्ये नमः इति रुचिम् छं ¢ gad नमः इति gama जं थं 
भोगदायै नमः इति मोगदाम् a तं विश्वाय नमः इति विश्वाम् जं णं बोधिन्यै 
नमः इति बोधिनीम् ट ढं धारिण्यै नमः इति धारिणीम् ठ डं क्षमय नमः इति 

क्षमां प्रपूजयदिति ॥ २९ ॥ 
अमित्यादि | पूवम् अं सूयमण्डलायेद्युक्तवा ततो द्वादच्ान्ते कंठात्मने 

इति वदेत् | योजनया अं सूयैमण्डलाय geared इति आसीत् 
नमोऽन्तेनानेन मन्वेणाघ्यंपत्रे सूर्यमण्डलं पूजयेत् || ३० ॥ 

विरोमेत्यादि | ततो aed) area कर्दापूरणे इव विरोम- 
मातृकां सानुस्वारान् क्षकारादीनकारान्तान् वर्णान् ager तेषामन्ते 
Words Wat सन् कट्शस्थेन हेतुना सुरयाऽ्व्यैपात्रस्य Pani 
पूरयेत् \ ३१ ॥ | 

विरोषेव्यादि । समाहितः सावधानः सन् wee रोषच्चतुर्थ 
भागं fara: पूरयित्वा सानुस्वारेण पोडरास्वरवीजेन सहितेन 
सचतुर्थीनमोऽन्तेन AAT सोमस्य षोडशकलाः wile तोये 
पूजयेत् ॥ ३२ ॥ 



याः सोमस्य Sl: पूजयेत्ता आह अमरतेत्यादिना aga | यथा ञं 

AGMA नमः SIAM आं मानदाय नमः इति मानदाम् इं पूषाये नमः इति 
पूषाम् ई तुष्टये नमः इति तुष्टिम् उ पुष्टये नमः इति पुष्टिम् ऊ रतये नमः इति 

रसि ऋ gaa नमः इति धृति ऋ are नमः इति शशिनी ठ चन्िकाये 

नमः इति चन्द्रिकां & कान्तये aa: इति कान्तिम् एं Shee नमः इति 

ज्योत्लां ठ BA नमः इति श्रियं ओं प्रीतये नमः इति fe ओं aware नमः 

इत्यङ्दां अं पूर्णाय नमः इति पूर्णा ei: पूर्णाखताये नमः इत्यनेन Gora 

पूजयेदिति ॥ ३३ ॥ 
ऊमित्यादि । पूर्वम् ऊ सोममण्डलयद्युक्तवा ततः षोडशान्ते ककात्मने 

इति वदेत् । योजनया ॐ सोममण्डलाय tease इत्यासीत् | 

नमोजन्तेनामेन मन्तेण मन्त्री साधकः पूवैवत् Heda इवाध्यपात्रतोये 

सोममण्डलं यजेत् ॥ २३० ॥ 

वेत्यादि | ततो दु्वैया सहितानक्षतान् रक्तं पुष्पं sat ववेरापत्रमपरा- 

जिताश्च पुष्यं मायया द्यी“वीजेन पात्रे प्रक्षिपेत् तत्रैव तीथमप्यावाहयत् ॥ २५५ ॥ 

‡ पूजेति पागन्तरम् | 
17 



महानिर्वाणतन्तम 
ao rae ant 

© 

न व 

अखष्डेकरसानन्दाकरे परसुधात्मनि 
ras निधेहि कुटरूपिणि ॥ ३८ ॥ 

कारे शु्धज्ञानकटेवरे | 

अमृतत्वं निधेद्यस्मिन वस्तुनि RSA ॥ २९ ॥ 

कवचेनेति | ततः कवचेन ह्वी जेनावयुण्ठ्यावगुण्ठनसुद्रयाऽष्येपात्रस्थं 

grad वेष्टयित्वाऽख्रसुद्रया तस्येव रक्षणच्चरेत् कुर्यात् | Fat agar च 

तदेवाऽगतीङ्कत्य मल्स्यमुद्रयाच्छदयेत् ॥ ३६ ॥ 

मूकमिति | ततोऽष्यैपात्रस्थधातोयस्योपरि मूं मन्तं दशधा TAR 

संजप्य ada देवतावाहनच्छरेत् | इष्टदेवतामावाद्च च पुष्पाञ्ञखिना पूजयेत् | 

तदनन्तरमखण्डाचैः पञ्चमन्वेस्तदेव सुधातोयं मन्त्रयेत् मन्लितं कुर्यात् ॥ Ao li 

तानेवाखण्डादीन् GHG क्रमतो caste अखण्डेकेत्यादि | हे 

कुरुरूपिणि अखण्डेकरसानन्दाकरे पूणप्रधानानुरागानन्दजनके परसुधासनि 
SSSA वस्तुनि स्वच्छन्दस्फुरणां स्वतन्त्रां विस्फ्ूसि निधेहि स्थापय | 

८ गुणे रगे द्रवे रस इत्यमरः ॥ ३८ | 

sass | हे SERIE कामस्थाखतस्वरूपे हे डद्धन्ञान - 
we शुद्धइानरूपरारीरे त्वं छ्धिचरूपिणि स्तिमितरूपिण्यस्मिन् geet 

वस्तुनि awa निधेहि स्थापय ॥ ३९ ॥ 



षष्ठोत्टासः 
[= AN or 

तद्रुपेणेत्यादि | हे तस्स्वरूपिणि तत्तत्वरूपञ्चाछिनि = aM 
प्रधानमाधुर्यरसरूपेणा्यमचाथ मद्यमेकरस्यं प्रधानमाधुयैरसविरिष्टं कृता कुला- 

sara सुधारूपं वस्तु च भूत्वा मयि विस्फुरणं विम्फूत्ति कुरु ॥ ४० ॥ 
ब्र्माण्डेव्यादि | है दैवि सुरया पूरितं महापात्र परति ब्रह्माण्डरससम्भूतं 

ब्रह्माण्डे ये रसास्तेभ्यः सञ्रातमतएवाशेषरससम्भवम् अरोषस्य सवस्य रसस्य 

सम्भवो यत्र तथाभूतं पीयूषरसमावहाऽऽनय ॥ ४१ Ul 
अहन्तेत्यादि | अहन्ताऽ्टम्भावः तद्रूपे पात्रे भरितं धारितं यदिदन्ता- 

qd इदन्ता मदीयमिदं मदीयमिदमित्यतद्धावः तद्रूपं ae परममतं 

तस्य पराहन्तामये परा याऽदन्ताऽम्मावस्तद्रुपे वह दोमस्वीकारलक्षणं कुयात् | 

हन्तारूपपात्रसदितं तत्स्थापितेदन्तारूपपरमाग्रतं पराहन्तारूपे वहौ जुहुया- 

दित्यः ॥ ४२ Ul 

इतीति | इति एतैः पञ्चमिर्मन्तेमेयमामन्व्य ततोऽनन्तरं afer 

रिवयोः रिवायाः शिवस्य च सामरस्यमेकरस्यं विभाव्य विचिन्त्य aa 

पूजयेत् तस्योपरि धूपदीपावपि च दरयेत् ॥ ४३ ॥ 



१३२ महानिर्वाणतन्तमः 

स्कर रः : PES 

erat पूजा च विफला भवेत् 
Dey a TIF स्य पात्राणि & पयेद्बुध 

गुरुपात्रं भोः F 
योगिनीवीरपात्रे च areas 
पादयाचमनयोः पात्रं श्रीपात्रेण नव ऋ 

सामान्यार्य॑स्य विधिना पात्राणां स्थापनच्छर 

seeds Sari परिपूरय च । 
माषप्रमाणं पात्रेषु शुद्धिखण्डं नियोजयेत् il ४७ Il 

बामाङ्गुष्ठानामिकाभ्यामम॒तं पात्रसंस्थितम् । 

गृहीता शुदिखण्डन दक्षया तच्छमुद्धय। 

सवत्र तथणं क्यात् विधिरेषः प्रकीतितः ॥ ६८ ॥ 

इतीति | अछ्रत्वा श्रीपात्रसंस्कारमिति रोषः ॥ ४४॥ 

ननु घटश्रीपात्रयोमेध्ये किंकिं पात्रं स्थापयेत् तत्राह गुरुपात्र- 
मित्यादि ॥ ४५ 

ATA सह नव पात्राणि क्रमात् स्थापयेत् । ननु केन विधिना 
पात्राणि स्थापयेत् sae सामान्याष्यैस्येत्यादि ॥ ४६ ॥ 

करशस्थेत्यादि | serdar तेषां पात्राणां त्रिभागं परिपूर्य 
माषप्रमाणं yeas मांसादिखण्डं पात्रेषु नियोजयेत् स्थापयेत् ॥ ४७ Il 

वामेत्यादि | वामाङ्गुष्ठानामिकाभ्यां दक्षया च तत््वसुद्रया शुद्धिखण्डेन 
सहितं पात्रसंस्थितमगतं ater सर्वत्र तपेणं कुर्यात् । सर्वत्र तर्पणे एष विधि 
Hida: | ४८ | 



SSIS: १३३ 

श्रीपात्रात् परमं विन्दु ग्रहीता इद्धिरः 

आनन्दभेरवं देवं भेरवीञ् प्रतैयेत् | 
गुरुपात्रामुतेनेव तपेयेद् गु्सन्ततिम् 
सहस्रारे निजगुरं ages प्रतप्य च | 

वाग्भवायस्वस्वनाम्ना तद द्सत्वतुष्टयम् ॥ ५० 
ततः खददयाम्भोजे मोगपात्नामृतेन च 
आयां कारं तपयामि नि 

साक्तिपाच्ामतेस्तदद्ङ्गवरणतपणम् | ५२ ॥ 

श्रीपात्रादिति । श्रीपात्राच्छुद्धिसंयुतं परमं बिन्दु ade हसक्षमर्वरयूम 

आनन्दभेरवायथ वषट् आनन्दभैरवं तपयामि नम इत्यनेनानन्दभैरवं दैवं 

सहक्षमर्वरयीम् आनन्दभेरव्ये वौषट् आनन्दभैर्वीं तपयामि स्वाहेत्यनेनानन्द- 
मैरवीच्च प्रतषयेत् ॥ ४९ ॥ 

गुरवित्यादि | गुरुपात्रागतेनैव गुरुसन्ततिं गुरूसमूहं aaa | ननु केन 
मन्त्रेण कुत्र वा स्थाने गुरुषन्तति तपेयेत्तत्राह wea इत्यादि | aan 
qa wade निजगुरं प्रतप्य वाग्भवम् एेˆ बीजमाचं यस्य तथाभूतेन 

cea निजगुरुणा सह गुरुचतुष्टयं तद्रननिजगुरवत् प्रतपेयेत् । यथा ए ̂ 

सपन्ञीकमसुकानन्दनाथं sige तपयामि नम इत्यनेन निजगुरुम् ए ̀ aces 

परमगुरुन्त्पैयामि नम इति परमम् रे“ सपज्ञीकं परापरगुरुन्तपंयामि नम इति 

परापरगुरूम् णे सपलीकं परमेष्टिगुरुतपेयामि नम इति परमेष्टिगुरं 

प्रतपयेदिति ॥ ५० ॥ 
तत इत्यादि । ततोऽनन्तरं निजवीजपुर सरं यथास्यात्तथा स्वाहान्तेन 

स्वादारूपेणान्तेन सदायां कालीतर्षयामीत्युचरन्मन्ती साधको मोगपात्राखतेन 



सन्तप्य कालिकामाचां बटुकेम्यो ales हरेत् 

स्ववामभागे सामान्यं मण्डलं स्चयेत् सु 

Ty स्थापयेत्तत्र सामिषान्नं सु 

वाङ्मायाकमटखव् वटुकाय नमः पदम् 

सम्पूज्य पूवे कस्य वख हरेत् ॥ ५५ 

स्वहदयाम्भाजे इष्टदेवतां त्रिधा त्रिवारंतपयेत् । ही श्री करी परमेश्वरि 
स्वाहा आवां कारीतपयामि स्वाहेति मन्तेण तर्येदिव्यथंः | ततः ate 
पात्रागरतम्तद्रदेवाङ्गावरणतपंणं कुर्यात् | अङ्गदेवतास्तपयामि स्वाहेव्यनेनाङ्देवताः 
आव्रणदेवतास्तपयामि स्वाहेत्यनेनावरणदेवताश्च तपेेदिव्यथः ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 

पगिनीत्यादि | योगिनीपात्रसंस्थेनाखतेन दी“ श्री क्री परमेश्वरि 
Tel सायुधां सपरीकरामायां wet तपयामि स्वाति aan सायुधामायु- 
Taal सपरीकरां परिवारसदहितामायां कालिकां सन्तरप्य॑बडुकेभ्यो वरि 
eq दयात् | ३ 

rica बलिदानस्य विधिमाह स्ववामभागे इत्यादि | सुधीः 
भीरः स्ववाममागे सामान्यञ्चतुप्कोणं मण्डलं रयेयत् | तन्मण्डरं सम्यूज्य तत्र 
मण्डल Wes तन्मध्ये च छुधान्वितं सुरासंयुक्त सामिषाननं मांसादिसदितमन्न 
म्धापयत् | “५४ ॥ 

वाङ्मायत्यादि | वाङ्मायक्मरवच्च रे“ ही” oh’ सहितं वै चेति 
यी जमुक्त्वा वटुकाय नम इति पदं वदेत् | योजनया रे“ AY आरी व वटुकाय 
नम॒ दत मन्त्रा जातः । अनेनैव मन्तेण मण्डलस्य पूर्वभागे वटुकं सम्पूज्य 
तत्रव एषः सुधा्मिपान्वितानवटिः T ही" श्री" वं वटुकाय नम इति मन्तेण 
चटकस्य वटि दरत् दान् |} “~ | 
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खान्तबीजं समुद्धूय weld स्वरसंय॒तम् 

Seq गणपति चोका बह्विजायांततो वदेत् ॥ ५८ ॥ 

ततस्तिति | ततोऽनन्तरम् एषः सुधाग्िषान्वितान्नव्ख्या योगिनीभ्यः 

स्वाहेति Aan याम्यां मण्डलस्य दक्षिणे भागे योगिनीभ्यो वरं हरेत् ॥ ५६ ॥ 
घडित्यादि | veda aad aaNet ततः Saas 

ततो हत् नम इति ata । सेर्वपदयोननया af at aa a” a 
शचेत्रपाराय नम इति मनुजातः | एषः युधामिषान्वितान्नवङिरित्याचेनानेनेव 

मनुना मण्डलस्य पश्चिमे भागे ange als ददात् ॥ ५७ ॥ 
खान्तेत्यादि | षडदी्स्वरसंयुतं खान्तबीजं खस्यान्तो गकारस्तद्रपं 

बीजं dag ततो ऽन्तं गणपतिश्चोक्तवा ततो वहिजायां स्वाहेति वदेत | 

योजनया गौ गी" भू गै गौ गैः गणपतये स्वाहेति मन्तो जातः । एष 

सुधामिषान्विताचवरिरित्यायेनानेनैव ao उत्तरस्यां मण्डरस्योत्तरे भागे 

गणेशाय वरि कल्पयेदयात् | तथेव मण्डस्य मध्ये यथाविधि विधिवत् 
सवेभूतवरि दयात् ॥ ५८ th BS ॥ 

सर्वभूतेभ्यो बलिदानस्य मन्तमाह एकेन dita । दी at 

सर्वपदमुक्त्वा ततो frame: इति ata | ततः सवेभूतेभ्य इत्युक्तवा हं फर् 



मूलमेष वदिः प्श्ात् दिवाये नम इरया 

्नषठनमतत्त तवागे कथितं रिषे ॥ ६२ ॥ 

चन्दनागुरुकस्तूखिसितं सुमनोहरम् । 

पुष्पं Tele पाणिभ्यां करकच्छपसुद्रया ॥ ६३ ॥ 

नीता स्वहदयाः मोजे व्यायेदाद्यां परात्पराम् ६४ ॥ 

स्वाहेति वदेत् । योजनया दही" श्री" सवेविश्ृद्धयः सवेभूतेभ्यो हँ एद् 
स्वाहेति मयुर्जातः | एष सुधामिषान्वितान्वङिरित्याद्योऽयमेव मनुः सवैभूतेभ्यो 

वङिदिने मतः ॥ ६० ॥ 

तत॒ इति | ततोऽनन्तरं शिवाये कफेकारिकये विधिवदेकं वरटि 

raed ana fed afer मन्वमाह ada vee | गृह 

देवि महामागे ईत्यादुक्त्वा ASA वदेत् | ततः एष वरिरिद्युक्तवा पश्यात् 
frat नम इत्यपि वदेत् । सकरुूपदयोजनया ge देवि महाभागे शिवे 
काराभिरूपिणि शुभाशुभफलं व्यक्तं ब्रहि गृह विं तव ही“ श्री क्री ̂  परमे 

स्वाहा एष afe: रिवाये नम इति मन्त्री जातः | अनेनैव Pre वरि 
दद्यात् ॥ ६९॥ ६२ ॥ 

चन्दनेत्यादि | ततश्चन्दनागुरुकस्तूरिवासितं सुमनोहरं पुष्पं पाणिभ्यां 
गृहीता करकच्छपमुद्रया हृदि नीला च स्वहृदयाम्भोजे परासरामायां कारं 
ध्यायत् ॥ ६२ ॥ ६९ |) 
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नीवा सानन्दितां Hal TERUG । 

दीपादीपान्तरमिव aa पुष्पे नियोभ्य च i ६५ I 

यन्ते निधापयेन्मन्ती दटमक्तिसमन्वितः | 

करता्जकपुटो भूत्वा प्राथेयेदिष्टदेवतास 
देवेशि भक्तिसुट्मे परिवारसमन्विते 

यावत् ai पूजयिष्यामि स्थिः 

लकि देवि पिरादिभिः a 

इहागच्छ हिधा set इह fas दिधा पुनः ॥ ke Il 

इह राब्दात् सन्निधेहि इह सन्निपदात्ततः | 

RRA WAI मम पूजां गृहाण च ॥ ६९ Il 

ZA कृता देव्याः प्राणान् प्रतिष्ठयेत् | wo I 

सहस्रारे इति । Mees ध्यात्वा ai Hel ततः Gwar 

या नाडी agin व्रह्मवत्मना सहस्रे महापञ्च नीत्वा प्राप्य सुघापायनया 

सानन्दितामानन्दयुताञ्च कृत्वा दीपाद्ीपान्तरमिवान्यं दीपमिव तस्या एव 

काल्याः SHARIA कालीं वृहचिश्चासवत्मना नासापुटेन वहिरानीय 

तत्र॒ पाणिसंस्थे gt नियोज्य संस्थाप्य च दृदभक्तिसमन्वितो ard 

दस्तस्थपुप्पस्थापितां देवीं यन्ते निधापयेत् स्थापयेत् । ततः कताज्ञ्ुरो 

भूतवेष्टदेवतां प्राथेयेत् ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
किं प्रार्थयेत्तलाह् देवेङीव्यादि ॥ ६७ ॥ 

ata इत्यादि |) mea कास्कि देवि परिवारादिमिः सदेति 

प्रोच्य ततो द्विधा द्विवारमिहागच्छेति च प्रोच्य ततः gate इह तिष्टेति 
18 



ह्िजयामतिष्ठासन्र ईरितः | 
ष्या देवतायाश्च प्राणा इह ततः परम् 

णा इति ततः पञ्वीजानि तदनन्तरम् IL ७५ ॥ 
age जीव इह च स्थित इत्युद्धरेत् पुनः | 

पञ्चवीजान्यमु न्द्रियाणि BSL ॥ ७२ ॥ 

पुनस्तयञ्वीजानि अयुष्यावचनात्ततः | 

वाङ्मनानयनघ्रणश्रोत्रलक्पद्तो वदेत् ॥ ७२ ॥ 
प्रणा इहानय सुखं Fag ठह यम् ॥ ७४ | 

~~ 

म्राच्य ततः पुनरिह शब्दात् afeseta प्रोच्य तत इह सन्रीतिपदात् 

रुष्यम्बेतिपदमामाप्य ततो मम पूजां गृहाणति वदेत् | सकर्पदयोजनय्ा 
ara काक्कि दैवि परिवारादिभिः सहेदागच्छेदागच्छेह fase तिष्ठ् 
cfs दृह सच्निरुध्यस्व मम gat गृहाणेति मन्बो जातः | इत्थमनेन 

प्रकारेणानेन Aa दैव्या आवाहनं हत्वा तस्या एव प्राणान् प्रतिष्ठयेत् 
प्राणप्रतिष्ठां Sassy: || ६८-७० ॥ 

ननु केन मन्त्रेण देव्याः प्राणान् प्रतिष्ठयेदिव्यपेक्षायां प्राणप्रतिष्ठामन्व- 

माह चतुर्भिः ater i आ दही क्रो श्रीमिदयुक्तवा वहिजाया स्वाहा 

वक्तव्या | ततोऽमुप्या देवतायाः प्राणा SRA ततः परं प्राणा इद्युचरेत् | 
ततः जाः द्ीमित्यादीनि पञ्चवीजानि बदेत् | तदनन्तरममुष्यां जीव इह 

स्थित Saat | पुनः तान्येव प्चवीजानि वदेत् | ततोऽमुष्याः सर्वेन्िया- 
णीति वदेत् । पुनस्तानि पञ्चवीजानि वदेत् | ततोऽसुप्याव्चनात् कथनात् पर 
वाङ्मनोनयनघ्राणशरोत्रलक्यदं वदेत् | तस्माच पदात् प्राणा इहागत्य सुखं 
Presa वदेत् । ततः set स्वाहेति वदेत् | सकर्पदयोजनया जाः 
ही क्रो श्री स्वाहा आया काङीदेवतायाः षाणा इह प्राणाः आ A’ 



TEM: १३९ 

ay’ श्री" स्वाहा आदयाकारीदेवताया जीव ge स्थितः जा at” ar श्री 

स्वाहा जााकाकीदेवतायाः सर्वेद्ियाणि ओं द्यी" करो श्री स्वाहा जाचा- 

काठीदेवताया वाङ्मनोनयनघ्नाणश्रोत्रत्वध्राणाः इहागत्य सुखं चिरन्तन 

स्वाहेति प्राणप्रतिष्ठामन्त इरितः ॥ ७१-७४ ॥ 

इतीति | इत्यनेनैव प्राणप्रतिष्ठामन्तेण त्रिधा वारत्रयं गुरूषदिष्टया 

लेखिदिनाख्यसुद्रया यन्मध्ये देव्याः प्राणान् विधिवत् संस्थाप्य Haas: 

सन् वदेत् | रेखिदिानाख्यसुद्रा यथा दक्षिणामूत्तिसंहितायाम् 1 

तसनीमध्यमानामाः समं कुर्यादधोमुखम् | 
अनामायां क्षिपेद्रद्धाखलं sat कनिष्ठिकाम् | 

केखिहिनाख्यमुद्रेयं जीवन्यासे प्रकीरसितेति i ७५५ | 

fe वदेदित्यपेक्षायामाह् आये इत्यादि | सुष्टु आगतं स्वागतम् ॥। ७६ ॥ 

तत इत्यादि | ततो मूलं aed त्रिधा समुच्चरन्. tages विरोषाध्य- 

जरैदेवीं प्रोक्षयेत् जभिषिनचेत् । षडङ्गः at हृदयाय नमः ही“ शिरसे स्वादा द 

fra वषट् दै“ कवचाय हुम् at” नेत्रत्रयाय वषट् दैः अखाय फट् इति 

मन्तै्दव्याः सकरीकृतिः समस्तीकरणं विधेयम् | सककीकरणं यथा | 

देवताङ्गे षडज्गानां न्यासः स्यात् सकरीृतिरिति low ॥ 



Qo महानि्वाणतन्तम् 

पादार्ष्याचमनीयञख खानं वसनमृषणे | 

गन्धपषे TS नेवेयाचमने तथा ॥ ७८ ॥ 
वट quote नतिक्छिया | 

योजयेदर्चैनायामुपचांश् Wes 
आदयावीजमिदं पाद्यं देवतायै नमः 
पाद्यञ्चरणयोर्दयात् रिरस्यध्यं निवेदं 

साहापदेन मतिमान्. SRA 

मखे नियोजयेन्मन्ी मधुपर्कं मुखाम्बुजे | 
Fas GABA एनराचमनीयकम् ।॥ ८ १ ॥ 

तानेव षोडशोपचारान् दशयति TATA | ७८ ॥ अगतं मयम् । 
प्रयोजयेत् निवेदयेत् || ok, ॥ 

अथ क्रमतः पायादिषोडदयोपचारसमपेणविधिमाह जायाबीजमिदयादिभिः। 
आद्याबीजसुक्तवा इदं पाद्यं देवताये नम इति पदं वदेत् । योजनया ही" श्री" 
करी“ परमेश्वरि स्वाहेदं पायमायाकारीदेवताये नम इति मन्तो जातः | अनेन 
मन्वेण देव्याश्चरणयोः पादं दद्यात् | स्वाहापदेन स्वाहापदधघरितेन at” श्री" 

करो” परमेश्वरि स्वाहेदमघ्यमायाये काल्ये स्वाहेति मन्तरेण देव्याः शिरस्य 
निवेदयेत् |} ८० Ml 

स्वाहेत्यादि | स्वाहापदेनेति पूर्वान्वयि | मतिमान्मन्त्री स्वधेतिषदघरितेन 
ही ̂ श्री” क्री ̂  प्रमेश्वरि स्वाहेदमाचभनीयमाद्याये काल्ये स्वधेति मन्तरेण देव्या 
मुखे आचमनीयकं नियोजयदयात् । दही" श्री" an” परमेश्वरि स्वाहा एष 

मधुपकं आद्यायै set स्वधेति मन्ते देव्या मुखाम्बुजे मधुपर्क नियोजयेत् | 
ही ̂ श्री" क्री परमेश्वरि स्वाहेदमाचमनीयमाचाये काल्यै aaa aaa 
पुनर्देवीमुखे आचमनीयकं नियोजयेत् ॥ ८१ ॥ 
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लानीयं सवगार 

~ ES 

धूपदीपौ च पुरतः संस्थाप्य serena 
नवेद्यामि मन्वेण Sas तदनन्तरम 

जयघ्वनिमन्तमातः Alla मन्तपूवकम् 

सम्पूज्य घण्टां वामेन वादयन् दु क्षिणन तु ॥ 
प गृहीवा मतिमान् नासिकाधो नियोजयत् 

jeg दृष्टिपय्येन्तं दराधा भ्रामयेत् पुरः ॥ ८£ ॥ 

खानीयमित्यादि | at श्री क्री परमेश्वरि स्वाहेदं खानीयमिदं 
वसनमेतानिः भूषणानि चाद्याय area निवेदयामीति मनुना एतानि 
ल्लानीयादीनि देव्याः सवेगात्रेषु sre: साधको दद्यात् ॥ ८२ ॥ 

मध्यमेव्यादि | नमोलन्तेन ही श्री क्री परमेश्वरि स्वहा एष गन्ध 

आद्याय काल्ये नम इति मन्तेण देव्या हृदम्बुजे मध्यमानामिकाभ्यमङ्गुङिभ्यं 
गन्धं दयात् | वौषडन्तेन ही“ श्री की“ परमेश्वरि स्वाहेदं पुप्यमाचाये काल्ये 

वौषडिति मन्तरेण देव्ये पुष्पकं दद्यात् ॥ ८३ ॥ 
धूपेत्यादि | पुरतो देव्यमे धूपदीपौ संस्थाप्य प्रोक्षणादिभमिः संरोध्य 

च ही श्री“ क्री परमेश्वरि स्वाहा एतौ धूपदीपावाचयाय काल्ये निवेदयामीति 
मन्वेणोत्छज्य देव्ये समर्यं च तदनन्तरम् एते गन्धपुष्पे जयध्वनिमन्वमातः 

स्वाहेति wags षण्टां सम्पूज्य वामेन हस्तेन तां wel वादयन् सन् 
दक्षिणेन हस्तेन धूपं ग्रहीत्वा मतिमान् साधको देन्या नासिकाया अधो 

नियोजयेनिवेदयेत् | dod पुरो देव्यमरे पादमारभ्य feed दाधा दवारं 
waa ॥ ८ ४-<८६ Il 



१२ मह्निर्वाणतन्तमं 

ततः Te शटि समादा करये | 

समचरन् मन्ती यन्मध्ये निवेदयेत् ॥ ८७ Il 

परमं Tee कोटिकस्पान्तकारि णि 

गृहाण शुद्धिसहितं देहि मे मोक्षमव्ययम 
ततः सामान्यविधिना परती मण्डलं छख 

तस्योपरि न्यसेत् पां ATTRA ॥ ८९ ॥ 

परक्षणच्चावगण्टच्च रक्षणञ्ामतीकरतम् 

मलेन GAUSS अ्याद्धिविनिवेद्येत् ॥ ९० ॥ 
मूटमेतत्त॒ सिद्धान्नं सर्वापकरणान्ितम् । 
निवेदयामीष्देव्ये जुषणेदं हविः Beau ९१ ॥ 

तत इत्यादि | ततोऽनन्तरं पानपत्रं शुद्धि मांसादिकञ्च करये समादाय 

गृहीवा मूलं मन्तं तदन्ते इदं मचमिमां शुद्धिश्चायये काल्ये निवेदयामीति च 

समुच्चरन् मन्दी यन्वमध्ये देव्यै निवेदयेत् ॥ ८७ ॥ 
ततः प्रार्थनावाक्यमाह परममित्यादि | वारुणीकस्पम् मम् ॥ ८८ ॥ 
तत इति | ततोऽनन्तरं सामान्यविधिना साधारणविधानेन परतोऽ 

्रिकोणचतुप्कोणं वा मण्डं aq | तस्य मण्डरप्योपरि नैवे्यपरिपूरितं पत्रं 
न्यसेत् स्थापयेत् । ८९ | 

mane | तव्यात्रस्थस्य नैवेद्यस्य फटा प्रोक्षणं दँ बीजेनावगुण्डनं 
वेष्टनं Ges रक्षणं धेनुमुद्रया वं बीजेनाख्रतीक्ृतममतीकरणच्च विदध्यात् । ततो 
मूलमन्त्रेण सप्तधा तननेवेचमामन्त्याष्यद्धिर्ष्यजरेदेव्ये निवेदयेत् ॥ ९० ॥ 

नेवेयनिवेदनमन्तमादैकेन मूलमिति | gd as वदेत् | ततः एतत् 
सर्वोपकरणान्वितं सिद्धान्नमिष्टदेवताये निवेदयामीति वदेत् । ततः शिवे 
हविरिदं जुषाणेति वदेत् । योजनया ही" श्री “ क्री परमेश्वरि स्वाहा एतत् 
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खभिः प्रारायेदविः ॥ ९२ ॥ 

Te FA TAT ‘ig 
निवेद्याथ पुनराचमनीयकम् 

थेनामतेन तप्येत् विधा | I 

ङ्ख हदाधारपादसवाङ्खकेषु च 
पञ्च पुष्पाञ्जलीन्दच्ता मूखमन्तेण देरिकः ॥ ९५ ॥ 
करृताञ्लिपुटो मूला प्राथयेदिष्दे 

उनतत 

तवावरणदेवांश पूजयामि नमो वदेत् ॥ ९६ ॥ 

सर्वोपकरणान्वितं सिद्धान्नमिष्टदेवतये निवेदयामि दिवे हविरिदं जुप्राणति 
मन्तो नेधेयसमषणायासीत् | सिद्धात्रमित्यामानेस्याप्युपलक्षणम् ॥ ९१ ॥ 

तत इत्यादि | ततोऽनन्तरम्पराणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय 

स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वादेति मन्वेगुरूपदिष्टाभिः caf: 

प्राणादिमुद्रामिर्देवीं हविः प्राशयेत् भोजयेत् ॥ ९२ ॥ 
वाम इति। वामे हस्ते fastest speeded 

Mega देवीं दयेत् । ततो मूलमन्त्रेण तीथंपूरितं मदेन पूरितं कल्कं 

aan 22 निवेद्य पुनराचमनीयकं दयात् | ततोऽनन्तरं श्रीपात्रसंस्थेनातेन 

सुरया त्रिधा त्रिवारं gaaedt तपेयेत् ॥ ९२ ॥ ९४ ॥ | 

उत्तमाङ्गत्यादि | ततो देशिकः साधको देव्याः उत्तमाङ्गे मस्तके हृदये 

AIA पादयोः VAST च मूरमत्रेण पच्च पुष्पाञ्जलीन् दला कृताञ्जरिुरो 

भूतेष्टदेवतां प्राथयेत् | यत् प्राथेयेत्तदाहारद्धेन तवेति | तवावरणदेवानिल्ुक्तव। 

पूजयामि नम इति पदं वदेत् | योजनया इष्टदेवते तवावरणदेवान् पूजयामि 

नम इति प्रार्थनावाक्यमासीत् ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 



१४४ मह्ानिर्वाणतन्तम 

अभभिनिरतिवायवीशपुरतः पृष्ठतः क्रमात् | 

षट्क 

गुरू परमादिञ् परापरगुरुन्तथा 

ata es यजेत् कुल्छररू निमान 

गरूपात्रामतेनैव च्रिखिस्तपणमाचरेत 

ततोऽष्टदर्मध्ये तु पूजये 

HSC विजया भद्रा जयन्ती चाऽपराजित 

नन्दिनी नारसिंही च कौमारीदयष्टमातरः ॥ १०० ॥ 

आवरणदेवानां पूजायाः प्रकारं दशचैयति अीस्यादिभिः | अथिनिक्ति- 

वाय्वीशपरतः पृष्ठतः यन्तस्या्िकोणे चैतकोणे वायुकोणे gaat 

पुरोऽ GHA: पश्चाद्भागे च क्रमतः al” नमः AY नमः हँ नमः है नम 

a’ नमः हैः नम इति मन्त्रैः षडङ्गानि षडङ्कदेवतानि dasa गुरूपङ्न्ीरगरं 

श्रेणीः समचयेत् |} ९५७ ॥ 

ुरुपङ्क्तीरेव दशेयन्नाह् Teale । ओ गुरवे नमः ओ” परमगुरवे 
नमः ओ परापरयुरवे नमः ओ परमेष्िगुस्वे नमः इति मन्तरेमन्धपुष्पादि- 
farsa गुरं परमादिं परम आदिर्यस्य तथाभूतं गुरं तथेव परापरणगुरं 

परमेष्िगुरुच्चापीमान् कुख्गुरून् क्रमतो यजेत् ॥ ९८ ॥ 

गर्वित्यादि 1 geass त्रिखिश्िवारं frat क्रमतो गुरूणां 

TUM कुर्यात् | ततोऽनन्तरमष्टदर्मध्येऽष्टपत्राणामभ्यन्तरे ओ मङ्गराये 

नम॒ इत्येवं प्रणवादिनमोऽन्तेन नाममन्त्रेण 

पूजयेत् ॥ ९९ ॥ 
पूज्या अष्टनायिका आह मङ्गरुत्यायेकेन ॥ १०० ॥ 

ने च सम्पूज्य TST: समचेयेत् il ९७ |) 

गन्धपुप्पादिभिरष्टनायिकाः 
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SS FACTUAL, साधकोत्तमः ॥ १०५ I 

AAG WAS: कोधोन्मत्तो भयकरः 
कपाटी भीषणश्चैव संहारोऽो च भेखाः ॥ ५०२ ॥ 

इन्द्रादिदरदिक्पाखान् भूपुरान्तः प्रपूजयेत् 

तेषामस्ाणि तद्वाह्ये पूजयेत् तपैयेत्ततः ॥ ५०३ ॥ 
waa: सम्पूज्य ate दद्यात् समाहितः ॥ ५०४६ ॥ 

पृगरखगश्च मेषश्च YOM: शुकरस्तथा | 

शाकी AAR गोधा PA: खड्गी दरा WA: ॥ १०५ ॥ 

अन्यानपि परान दयात् साधकेच्छानुसारतः ॥ १०६ Il 

amos | दरमरेषु weg ओ” असिताज्ञाय भैरवाय नम इत्येवं 

म्रणवादिनमोऽन्तेन नाममन्त्रेण गन्धपुप्पादिभिरष्टभेरवान् साधकोत्तमो 

यजेत् ॥ १०१ Wl 

पूज्यानष्टमैरवानाह असिताङ्ग इत्यायेकेन ॥ १०२॥ 
Rare | aa: प्रणवादिनमोऽन्तेन नाममन्त्रेण गन्धपुप्पादिमि 

सिन्द्रादिदस्चदिक्पालान् ws प्रपूजयेत् । तेषामिन्द्रादीनामखाणि 

वज्ञादीनि प्रणवादिनमोऽन्तनाममन्त्रेण da भूपुराद्वदिः पूजयत् । तत 

परम् ओ इन्द्रं तर्पयामि नमः इत्येवं प्रणवादिना तपयामि नमः इत्यन्तेन 

नाममन्त्रेण इन्द्रादिदशदिक्पारस्तपेयेत् ॥ १०३ 

सर्वेत्यादि । पायादिभिः सर्वोपचरदेवीं संपूज्य समादितः सावधानो 

भूत्वा देव्ये afS दयात् ॥ १०४ ॥ 
ननु afar कः कः TY: प्रशस्तः स्यातलाह खग इत्यादि 

लापो मदिषः | arent द बङ्दानविधौ प्रशस्ताः स्मृताः tl १०५५ Ul 

अन्यानपीति | न तु Wear प्व वकिदानविधौ प्रशस्ताः किन्तु 

साधकेच्छानुसारतोऽन्यानपि पदान् देव्ये दद्यात् ॥ १०६ ॥ 
19 
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सलक्षणं परं देव्या अग्रे संस्थाप्य मन्तवित् | 

ACSA सम्मोक्ष्य घनुमुद्रामतीच्तस् ॥ १०७ Il 

EA छगाय Wa नम SSAA सुधीः | 

सस्पृञ्य NIST । 

गायत्रीं दक्षिण कर्णे जपत् पादाविमोचनीस् ॥ १०८ ॥ 

परापाराय शब्दान्ते ARE ERT 

विश्वकर्मणि च पदात् धीमहीति पदं वदेत् ॥ १०९ Il 

ततश्चोदीरयेन मन्ती तन्नो जीवः प्रचोदयात् | 
एषा तु WPS पडयुपाराविमोचनी }॥ ११० ॥ 

ततः खड्गं समादाय कूचवीजेन पूजयेत् | 
तद॒ग्रमव्यमूटेपु कमतः पूजयेदिमान् ॥ १११ ॥ 

(~ 

aq वख्दिनविधिमाह खलक्षणमित्यादिमिः । मन्त्रवित् मन्वज्ञः सुधी 
धीरः साधकः सलक्षणं Anse पड देव्या अगे संस्थाप्य विहरोषा््यदकेन 

फट् मन्त्रेण संप्ो्ष्यामिषिच्य धचुसुद्रया वं वीजेनामृतीकृतं कत्वा sma 
परावे नम ॒इव्यसुना मन्त्रेण गन्धसिन्दुरुपुप्पनैवे्यपाथसा संपूज्य च छागस्य 
दक्षिणे कर्णे पर्ुपाशविमोचनी गायत्रीं जपेत् । छागायति मृगादीनामप्यु- 

पलक्षणं | पाथो जरम् | १०७ fl १०८ ॥ 
Tamar मायत्रीमाह पडुपाशेव्यादिना । मन्त्री साधकः 

पटापारायेति शब्दस्यान्ते विद्महे इति पदमुचरेत् | ततो विश्वकर्मणे इति 
पदात् धीमहीति पदं वदेत् ततः परं तन्नो जीवः प्रचोदयात् इत्युदीरयेद्च्चरेत् | 
योजनया पद्रुपाशाय विद्महे विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात् इति 
गायत्री जाता ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 

तत इत्यादि । aise हमिति बीजेन | तदग्रमध्यमूलेषु खड्गा- 
FRAGT |} 222 ॥ 
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वागीश्वरी Fa लक्ष्मीनारायणो ततः | 
उमामहेश्वरं FS पूजयेत् साधकोत्तमः ॥ ५५२ ॥ 
अनन्तरं ASMA च | 
खड्गाय नम इत्यन्तमनुना खड्गपूजनम् ॥ ५१२ ॥ 
महावाक्येन Se कृताञ्जलिपुटो वदत् | 
यथोक्तेन विधानेन तुम्यमस्तु समपितम् i 99४ il 
इत्थं निषे च पुं भूमिसंस्थन्तु कारयेत् | 

देवीमावपरो मूता हन्यात्तीबप्रहारतः ॥ ११५ ॥ 
स्वयं वा Maal al वा सुहदैव वा | 
सपिण्डनाथ वा Sa नारिपक्षं नियोजयेत् ॥ ११६ | 

PMA यान् पूजयेत्तानादैकेन वागीश्वरीमिति । ओ 
वागीश्वरीवब्रह्मभ्यां नम इत्येवं प्रणवादिनमोऽन्तनाममन्त्रेण गन्धपुप्पादिमिः खड्ग 
वागीश्वरीं सरस्वतीं ब्रह्माणञ्च ततः खड्गमध्ये रक्ष्मीनारायणो ततः SEAS 
उमामहेश्वरौ साधकोत्तमः पूजयत् | ११२ ॥ 

अनन्तरमिति | ततोऽनन्तरं ब्रहविप्णुशिवद्यक्तियुताय खड्गाय नम 
इत्यन्तमनुना खड्गपूजनं कुर्यात् ॥ ११३ ॥ 

महावाक्येनेति | ततो महावाक्येन fo” तत्सत् ओ“ अद्यामुक- 

मास्यमुकपक्षेऽमुकतिथावमुकराक्लिस्थिते भाक्करे समस्तामीप्सितपदाथेसिद्धि- 
` कामोऽसुकगोत्रोऽमुकशर्माऽह मिषटदेवताये wD सम्प्रददे इति महता वाक्येन 
छागसुत्छञ्य देव्ये aay कृताञ्चस्पुयो भूत्वा वदैत् । किं ate 
यथेत्यादि | ११४ ॥ 

इत्थमिति | परं छागादिम् | स्वयं वा आत्मनैव वा | पड्युहुननेऽरिपक्षं 

न नियोजयेत् प्रवत्तयेत् ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 
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सप्रदीप्यीषवलिनममो देव्ये निवेदयेत् ॥ ११७ ॥ 

एवं TSR: st: कोौलिकानां SoA | 

TY देदताप्रीतिजोयते न कदाचन |) ११८ ॥ 

ततो होमं प्रकुर्वीत तदहिधानं श्रुणु पिये | 

स्वदक्षिणे वाटुकाभिमण्डटं चतुरस्रकम् I ११९ ॥ 

चतुहुस्तपरिमितं कला मूटेन वीक्षणम् | 
अस्रेण ताडयिला च तेनैव प्रोक्षणं चरेत् ॥ १२० ॥ 
ूल्ववीजेनावगुष्ठ्य देवतानामपूरवैकम् । 
स्थण्डिलाय नम इति यजेत् साधकसत्तमः ॥ १२३१ ॥ 

ततः कवोष्ण रुधिरं वटुकेभ्यो वङि ह 

तत इति | ततः परं एष कवोप्णरुधिरवछिः ओ“ वडुकेभ्यो नम इति 
मन्त्रेण कवोप्णमीषदुष्णं रुधिरव रिं निवेदयेत् ॥ ११९७ II 

एवमिति | अन्यथा वङिविधेरभावात् ॥ ११८ ॥ 
अनन्तरकत्तेव्यमाह् तत इति द्वाभ्याम् | अथ होमविधानमाह् स्वदक्षिणे 

इत्यादिभिः | स्वदक्षिणे a बाङकामिश्चतुरस्तपरिमितं चतुरस्रकश्चतुष्कोणं 
मण्डलं करता WA मन्त्रेण तस्य वीक्षणं विलोकनच्च कृत्वा अस्त्रेण get 
मन्तरेण कुरोन ताइयित्रा च तेनेव ada मन्तरेण मण्डलस्य प्रोक्षणं 
THAT ॥ ११९. ॥ १२० ॥ 

चेत्यादि | कूचैवीजेन हूमिति वीजेन तन्मण्डलमवगुण्ठ्य वेष्टयित्वा 
देवतानामपू्कं॑स्थण्डिकाय नम aa साधकसत्तमो यजेत् समुक- 
देवतास्थण्डिलाय नम इति मन्त्रेण गन्धपुष्पादिभिः स्थण्डि पूजये- 
दित्यथः \ १२१ ॥ 
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TVET Saal war: प्रदेरसम्मिताः | 
तिस्रस्तिस्रो विघातव्यास्तच सम्बजयदिमान् ।॥ ५२२ | 
Tag च रेखा WHT 

व्रह्मवेवस्वतन्दुश्च SAAN पृजयंत् ॥ ३२ 
ततः स्थण्डिटमध्ये तु canna त्रिकोणकम् 
षट्कोणं तह्हिवत्तं ततोऽ्टदटपट्ुजमः 
भृपुरं तहहिविहान विक्खियन्तमुत्तमम् ॥ १२४ | 
मूलेन पुष्पाञ्जलिना संपूज्य ATT तु | 
होमद्रव्याणि संप्रक्य कणिकायां यजेत् सुधीः | 
मायामाधारदाक्त्यादीन TE वा प्रपूजयेत् ॥ १२५ ॥ 

|| 

Smet इति । प्राक् प्राच्यां दिद्यग्राणि यासां ताः प्रागग्राः | उदक् 
उदीच्यां fessor यासां ता उदगग्राश्च | प्रादेद्सम्मिताः प्रादेरोन 
परिमितास्तिक्लस्तिस्लो रेखाः स्थण्डिले विधातव्याः | तत्र तादु रेखासु इमान् 
संपूजयत् | alge विस्त्रतेऽङ्गुष्ठे wee: स्यात् । तथेवामरसिहः | 

प्रादरातार्गोक्णांस्तजेन्यादियुते तते | 
अङ्गष्ठि THs स्याद्वितसति्द्रादशोड्गुर इति ॥ १२२ ॥ 
तासु VIE aM Wa दशयन्नाह प्रागग्रास्विति । प्रागग्राघु 

रेखाघ्च॒ प्रणवादिनमोऽन्तनाममन्तेण गन्धपुष्पादिभिः सुकुन्दे्चषुरन्दरान् 
विष्णुशिवेन्द्रान् रमतः पूजयेत् । FRET रेखासु तु Aaa 
म्रह्मयमचन्द्रन् पूजयत् ॥ १२३ ॥ 

त॒ इति । ततोऽनन्तरं स्थण्डिर्मध्ये cat: fafear एव हकार- 
सकारौकारविसगां गर्भे यस्य तथाभूतं त्रिकोणके तद्वहिः षट्कोणं तद्रडहिवेत्त 
च woes ततो वदिगष्टदल्पङ्कजं ततोऽपि बदहिश्वतुप्कोण्वतुद्धरं wos 
विद्वान् विरिखित् ॥ १२४ ॥ 

yeaa | एवं ङिखितसुत्तमं यन्त्रं मूढेन मन्त्रेण पुप्पाञ्लिनि संपूज्य 

प्रणवेन होमद्रव्याणि च संप्रोक्ष्याष्टदलपङ्कजस्य कर्णिकायां बीजकोदो 
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£ अम्न्यादिकोण धम्मञ्च ज्ञानं वेराम्यमेव च । 

एश्वर्य पूजयिवा तु प्रवादिपु दिया कमात् ॥ १२६ ॥ 
RAR अवैराम्यमनन्तरम् । 
अनेश्व्यं यजंन्मन्तरी मध्येऽनन्तञ्र पद्मकम् ।॥ १२७ ॥ 
कटासहितसृयस्यं तथा सोमस्य मण्डलम् | 
प्रगादिकेदरष्वेषु मध्ये चेताः प्रपूजयेत् ॥ १२८ ॥ 
पीता श्वेताऽरूणा कृष्णा धूम्रा तीव्रा तथेव च ¦ 
सफुलिङ्किनी च रुचिरा ल्िनीति तथा क्रमात् ।॥ १२९ ॥ 
प्रणवादिनमो<न्तन FAA पूजनं चरेत् । 
रं वह्वरासनायेति ARISTA प्रपूजयेत् ॥ १३० ॥ 

समुदितानेवाधारछक्त्यादीन् मायां ही बीजमुचरन् सुधीः साधको यजेत् | 
al आधरारद्यक्स्यादिभ्यो नम इति मन्त्रेण गन्धपुष्पादिभिः पूजय दित्यर्थः | 
अथवा ASAT प्रत्यकमेव प्रपूजयत् ॥ १२५ I 

अभ्रीत्यादि | प्रणवादिनमोऽन्तनाममन्त्रेण गन्धपुष्पादिभि्यन्लस्यास्यादि- 
काणे क्रमतो धर्म ज्ञानं RAs पूजयित्वा feat कमात् पूर्वादिषु दिक्च 
STATA एतदनन्तरमनैश्र्यच्च मन्त्री यजेत् । यन्स्य मध्येऽनन्तं 
THES यजेत् || १२६ | १२७ ॥ 

eae | पूर्वक्ताभ्यामेव मन्त्राभ्यां गन्धपुप्पादिभिः कलासहित- 
qa तथा Hea सोमस्य च qed यन्त्रमध्ये एव प्रपूजयेत् । एषु 
प्ागादिकंडरषु मध्ये च क्रमेणेताः प्रपूजयेत् ॥ १२८ ॥ 

या: प्रपूनयत्ता आह् पीतेव्यायेकेन | पीताश्वेतादीनां मध्ये उ्वलिनीं 
मध्य पूजयत् ॥ १२९ ॥ 

प्रणवादी्यादि | aaa ta नमोऽन्तेन रं वहरासनायेति मन्तरेण 
FATA वहेरासनं प्रपूजयेत् ॥ १३० | 
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वागीश्वरी मरतुस्ातां ASAT | 
वागीश्चरण GAEL व्याला मन्ती तदासन ॥ १३५ ॥ 

मायया तो प्रपूज्याथ विध्विहद्विमानयत् । 
मूलेन वीक्षणं चरला फटाऽप्बहनमात्चरेन् ॥ ३३२ ॥ 
प्रणवं च ततो वहेर्यागपीटाय saa: | 
यन्ते पीठं gaat fea चेताः प्रपूजयेत् | 
वामा SIRI तथा Test अभ्विकति यथाक्रमात् ॥ १३३ ॥ 
ततोऽमक््या देवतायाः स्थण्डिखाय नमः पदम् | 
इति स्थण्डिटमापूज्य तन्मध्य मूररूपिणीम् ॥ ५३४ | 
ध्याला वागीश्वरीं देवीं वह्विवीजपुरःसरम् । 
ह्धिमुद्धूय मूलान्ते PIAS] समुच्चरन् ॥ १५३१५ I 

क्रव्यादेभ्यो वह्निजायां ऋव्यादांडं परित्यजेत् | 
अस्त्रेण Ae संवीक्ष्य HAAS ॥ १३६ | 

वागीश्वरीमिति | ततो वागीश्वरण वणा संयुक्तां नीलन्दीवरलोचनां 
रयामपङ्कजनेत्राम् BIA वागीश्वरीं ध्यात्वा मन्त्री साधक्रस्तदासने तस्मिन् 

वहिपीठे तौ वागीश्वरीन्रह्माणो मायया ही“ वीजाद्येन नमोऽन्तेन नाममन्त्रेण 
परपूज्याथानन्तरं विधिवत् aa कांस्यपात्रेण वा छुद्धमञिमानयत् | AeA 

मन्त्रेण वहूर्वीक्चषणं HAT फटा मन्त्रेण तस्यवावाहनच्चरत् Il १३१ 1 १३२ 

प्रणवमिति | पूर्व प्रणवं वदेत् ततो वदहर्यागपीठायति वदेत् । ततो 
हत् नम इति वदेत् । योजनया ओ वहर्योगपीठाय नम इति मनुर्जातः | 
अनेनैव मनुना यन्त्रे वहेः पीठं पूजयित्वा पीठात् पूर्वादिषु चतसरषु fag 
प्रणवादिनमोजन्तनाममन्त्रेण गन्धपुप्पादिभिरेताश्च प्रपूजयेत् | पूवादिदिष्चु या 

पपूजयेत्ता आद् वामेव्यादर्धेन ॥ १३३ 
तत इति | ततोऽनन्तरम् असुक्या देवतायाः स्थण्डिलाय नम् इति 

सर्वं मन्त्रपदमुचरन् गन्धपुष्पादिभिः स्थण्डिख्मापूज्य तन्मध्ये मूल्देवतारूपिर्णी 
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धेन्वा चैवासतीकरुल हस्ताम्यामधिमुधरेत् | 
प्रादक्षिण्यक्रमेणाभि रामयन स्थण्डिरोपरि | १३७ ॥ 
तरिधा sqm: रिवबीजं विचिन्तयन | 
आत्मनोऽभिमुखीकरय योनियन्त्रे नियोजयेत् i १३८ ॥ 
ततो मायां agar वह्धिमूत्ति् डयुताम् ¦ 
नमोऽन्तन प्रपूज्याथ रं बह्निपरतः सुधीः | 

~ AY चेतन्याय नमो बहश्चैतन्यं परिपूजयेत् ॥ १३९ ॥ 

वागीश्वरीं दैवीं ध्यात्वा वहिवीजं पुरःसरं यत्त बहिबीजपुरःसरं यथास्यात्तथां 
वहिसुद्धुत्य रं वीजेन बहिसुत्थाप्येत्यथः | मूलान्ते कूर्चं दँ बीजमसखं फडिति चा 
वीजं समुचरन् तदन्ते करव्यादेभ्य इत्युचरन् तदन्ते वहविजाया wai | 
योजनया ही" श्री" क्री परमेश्वरि स्वाहा द्व फट् क्रन्यादेभ्यः स्वाहेति 
मन्त्रो जातः | अनेनैव मन्त्रेण वहितो ज्वरदादरूपं करव्यादांदं राक्षसभागं 
दक्षिणस्यां दिि परित्यजेत् । ततोऽखरेण फटा विं संवीक्ष्य दृष्टा ea ह 
वाजनवावगुण्ठयद्रहिं वेष्टयेत् |] १३४- १२६ II 

sata | Seat मुद्रया arsine हस्ताभ्यां पुनरभिसुद्धरेत् उव्थापयेत् | 
उत्थाप्य च प्रादक्षिण्यक्रमेण स्थण्डिलोपरि त्रिधा fara आमयन् शिवबीजं 
राम्भुवीयरूपमरिं विचिन्तयंश्च साधको जानुस््ष्टभूमिः सन्नातनोऽभिसखीक्रत्य 
यो नियन्त त्रिकोणमण्डले नियोजयेत् स्थापयेत् ॥ 220 ॥ १३८ ॥ 

तत इति | ततोऽनन्तरं मायां ही वीजं ager नमोऽन्तेन नम- 
साऽन्तन सह युतां वह्विमूत्ति समुचरेत् | योजनया ही“ वदहिमूये नमः इति 
मन्ला जतिः | अनन मन्तेण वहिमूत्ति पपूज्याथानन्तरं सुधीः साधको रं वहे 
परतः चतन्याय नम इति वदेत् | योजनया रं वहिचैतन्याय नम इति 
ASAT. | A मनुना वहः चेतन्यं WET ॥ १३९. ॥ 
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नमसा वद्धिमूततिञ् चैतन्यं परिकट्प्य 
प्रज्वाख्येत्ततो बहि मन्वेणानेन aaa ॥ ५४६० I] 

पणवं पृसुद्धूलय चिसिङ्गट्पदं तथा | 
हनदटयं दह दह पच पचेति ततो वदेत् 1 9859 ॥ 

सवेल्ाज्लापय स्वाहा वहिप्रञ्वाखने मनुः | 

ततः करताञ्ञलिभूता प्रकुयादभिवन्दनम् ॥ १४२ ॥ 

अभि प्रज्वलितं बन्दे जातवेदं हुतारनम् | 

सुवणवणेममरं समिदं सवेतोमुखम् ॥ १४६२ ॥ 

इत्यपस्थाप्य दहनं छादयेत् स्थण्डिलं Fel: | 

Soar aa छता ऽभ्यर्चनमान्वरेत् ॥ ५४४ ॥ 

नमसेति | नमसा मन्त्रेण afeahe वहेः data परिकर्प्य मनसा 
विरच्य ततोऽनेनानन्तरयेव वक्ष्यमाणेन मन्वेण मन्तवित् साधको वर्हि 

प्रज्वाख्येदुदरीपयेत् ॥ १४० ॥ 

वह्िप्रज्वालनमन्लमेवाह् प्रणवमित्यादिना सार्धेन | पूव Wega 

उक्त्वा ततः परं चििङ्गर्पदं वदेत् । ततो aga ततो दहददेति ततः 
पचपचेति च वदेत् | ततः सवन्ञाज्ञापय स्वाहेति वदेत् योजनया ओ" 

चिषिङ्कर हन हन दह दह पच पच स्वज्ञान्ञापय स्वाहेति मन्त्रो जातः | 
जयं मनुरवद्धिमज्वाखने TA: ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 

अिवन्दनमन्लमाह अ प्रज्वलितं बन्दे इत्याति ॥ १४३ | 

इतीति | इत्यनेनैव मन्त्रेण दहनं वहिसुपम्थाप्याभिवन्य स्थण्डिकं 

छादयेत् | ततः स्वेष्टनान्ना aa कृत्वा इतोऽनन्तरमेव वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण 

वहेरभ्यचनमाचरेत् |) 222 Ul 
20 
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~ 
तारो वैश्वानरपदात् जातवद्पदं वदेत् | 

इहावटावहेत्युक्या खोहिताक्षपदान्तरम् ॥ १४५ ॥ 

सर्वकर्मणि पदतः साधयान्तऽधिवहमा । 
say दिरण्यादिसक्तजिह्वाः प्रपूजयेत् ॥ १४६ ॥ 

सहस्राचिःपदं SFA EI नमो वदन् | 

षड पूजयेददवेस्ततो मूत्तयजत् सुधीः ॥ १४७ ॥ 

AGIA मतयो ऽष्ट प्रकीत्तिताः ॥ १६८ ॥ 

ततो यजदषएराच्ीवांद्यचाास्तदनन्तरम् | 

पद्मायय्टनिधीनिष्रा यजदिन्द्रादिदिक्पतीन ॥ ३१४९ ॥ 

वृहयभ्यचैनन्वमवाह तार ॒हत्यादिना BISA | पूरवे तारः प्रणवो 
वाच्यः ततो वैश्वानरपदात् परं जातवेदपदं वदेत् । तत इदावहावहेत्युक्तवा 

लोदिताक्षरूपपदान्तरं वदेत् | तततः सवकर्माणीति carat साधयति पदं वदेत् | 
तदन्ते चाथिवह्भा स्वाहा वाच्या योजनया ओ वैश्वानर जातवेद 
इहावदावह लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहेति मनुरासीत् | इत्यनेनैव 

मनुना स्वेष्टदेवतानामानं वदहिमभ्यच्य॑ ओ" वहैर्हिरण्यादिसप्तजिह्वाभ्यो नमः 

इति मन्त्रेण वहेर्हिरण्यादिसप्त जिह्वा गन्धपुप्पादिभिः पूजयेत् ॥ १४५॥ Veal 

सहसरव्यादि | डऽन्तं सहस्राचिःपदं ततो हृदयाय नम इति च पदं 
वदन् सदस्राचिपे हृदयाय नमः इति मन्तं समुच्चरन् साधको वहहदयं 

पूजयेत् | ततो वहेः TERN नम इति मन्त्रेण गन्धपुप्पादिभिवेहेः wes 
पूजयेत् | ततो वदह्विमूततिभ्यो नमः इति मन्तरेण aaa: सुधीर्यजेत् ॥ १४७॥ 

ननु वहवः कति Ada: सन्तीत्यपेक्षायामाह जातवेदेत्यादि | जातवेदप्र- 

भृतयो वहेरष्टो Na: प्रकी तिताः पूवेमुक्ताः ॥ १४८ ॥ 
तत॒ इति । ततोऽनन्तरं ब्राह्मयादिभ्योऽष्टशक्छिभ्यो नम इति मन्त्रेण 

गन्धपुष्पादिभिर्रह्नयायाः अष्ट शक्तीयेजेत् | तदनन्रं पद्मायष्निधिभ्यो नम 
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AWTS सम्पूज्य प्रदे दापरिमाणकम् | 

कुदापत्रहयं नीला घरतमघ्ये निधापयेत् ॥ ३५० ॥ 

वामे व्यायेदिडां नाडीं दक्षिणं figet तथा | 

मघ्ये सुषुम्नां Gera दक्षमागात् समाहितः ॥ ५५५ Ul 
~\ an 

आव्यं गृहीत्वा मतिमान् दक्षनेत्रे हुतादितुः | 

मन्त्रेणानेन जुहुयात् प्रणवान्तेऽग्मये पदम् ॥ १५२ ॥ 

स्वाहान्तो मनुरख्यातो वामभागाद्ट विह्रत् । 

वामनेत्रे Bee: ओ सोमाय fest मनुः ॥ १५२३ ॥ 

इति मन्त्रेण गन्धपुप्पादिमिः प्चाचष्टनिषीनिष्टरा सम्पूज्य इन्दरादिदिष्पतीन् 

यजेत् | १४९. ul 

वच्रेत्यादि | तत इन्द्रादीनाञ्च ase सम्पूज्य प्रादेद्चपरिमाणकं 

कुरपल्द्रयं नीत्वा गृहीत्वा घतमध्ये वामे दक्षिणे निधापयेत् 

स्थापयेत् ॥ १५० ॥ 

वामे इत्यादि | घतस्य वामे भागे इडां नाडी ध्यायेत् | दक्षिणे मागे 

पिङ्गलां नाडी ध्यायत् | मध्ये च युषुश्चं नाडीं सञ्चिन्त्य समाहितः सन् 

दक्षभागादाज्यं घृतं गृहीत्वा हतारितुरयेदेक्षनेत्रेऽनेनानन्तरमेव वक्ष्यमाणेन 

मन्त्रेण मतिमान् साधको जुहुयात् | दक्षनेत्रे हवनस्य मन्लमाह प्रणवान्ते 
sata | प्रणवस्यान्तेऽ्मये इति पदं वाच्यम् | योजनया ओ अभये 

इति मनुर्जातः | अयञ्च मनुः स्वाहान्त आख्यातः | ततो वामभागा द्ध विहेवनीयं 

ai हरेत् ग्रहीयात् । गृहीत्वा च हविवहेर्वामनेत्रे वक्षयमाणमन्त्रेण हुनेत् 

जुह्यात् | वामनेत्रे हवनस्य मन्वमाह | ओ” सोमाय fee: ज सोमाय 

स्वाहेति मनुः प्रोक्त इति ॥ १५१- १५५३ ॥ 
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मध्यादाभ्यं समानीय Ses हवनं चरत् | 

Sa GI तृयंदिवचनान्वितं। । १५४ ll 

स्याहान्तोऽयं मनुः परोक्तः पुनदृक्षिणतौ हविः | 

ग्रहीता नमसा Asi प्रणवं पूेमुर्त् ॥ १५५ ॥ 
aaa च faea aleerat वतो वदेत् | 

अनेन् बहिक्दने जह्यात् साधकोत्तमः | 

भूवः स्वदिटान्तेन SAU होममाचरेत् ॥ ५५६ ॥ 
तारो वैश्वानरपदात् जातवेद इदहावहा | 

वहत्मेहिपदान्ते च ताक्षसवेपदं वदेत् | 

Pah साधय खाहा त्रिधाऽनेनाहुतीहरेत् ॥ १५७ ॥ 

मध्यादिति | ततो मध्यादाञ्यं समानीय geet वद्ष्यमाणमन्त्रेण 

वहेंखाटे हवनं चरत् | Sele हवनस्य waa अभीव्यादिना | qafgas- 
नाचित चतुथीद्धिवचनयुक्तौ सप्रणवो ओ~कारसदहितौ अभ्रीषोमौ वक्तव्यौ | 
ततश्च at अम्मीषोमाभ्यामिति मनुर्जातः | अयं मनुः खाहान्तः प्रोक्तः | 

मन्त्री साधको नमसा मन्त्रेण पुनदक्षिणतो हविः गृहीता पूर्वै प्रणवसुद्धत् 
वदेत् | ततोऽमय इति ततः ftafbad इति ततो वहिकान्ताच्च वदेत् | 
योजनया ओ“ wae fated स्वाहेति waste: | अनेन मनुना साधकोत्तमो 
वहिवदनेऽभिसुखे जुहुयात् | दोभनेष्टिः खिष्टिः तां करोतीति स्विषटिङ्घत् 
feq तस्मै | ततो Bards स्वाहान्तेन भूरिति sat स्वरिति च व्याहृत्या 
दोममाचरेत् ॥ १५४-- १५६ 

तार इत्यादि | पूव तारः प्रणवो वक्तव्यः | ततो वेश्वानरेति पदात् परं 
जातवेद् इहावहावह रोहि इति वदेत् | तत्पदान्ते च ताक्षसर्वेति पदं वदेत् ¦ 
ततः कर्म्माणि साधय स्वाहेति वदेत् । योजनया ज~ वैश्वानर जातवेद 
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ततोऽयो Beara पीटायैः सह पूजनम् | 
करता स्वाहन्तमनुना मटन Tala: ॥ १२८८ ॥ 

हला FUE Vet सम्भावयन् धिया | 
एकादचाटुती्हैवा मूलेनैवाङ्गदेवताः ॥ १५९ il 
हुता खकामसुदिश्य fergie: ॥ ५६० ॥ 
पुपेविच्यद्ैर्वापि यथाविहितवस्तुमिः | 
यथाराक्त्याहूुति दयान्नाटन्यूनां प्रकल्पयेत् ॥ १६१ | 
ततः पूर्णाहृतिद्यात् फख्पत्रसमन्विताम् | 
स्वाहान्तमूटमन्वेण ततः संहारमुद्रया | 

तस्मदेवीं समानीय स्थापयेत् हृदयाम्बुजे ॥ १६२ ॥ 

दृदावदावह लोहितश्च सर्वकर्म्माणि साधय स्वाहेति मनुर्जातः | अनेन मनुना 

त्रिधा वारत्रयमाहुतीहै रेयात् ॥ १५७ ॥ 
तत इव्यादि | ततोऽनन्तरमौ स्वेष्टं देवतामावाह्य पूरवोक्तमन्त्रेण fete: 

सह् तस्य पूजनञ्च करत्वा मूलरूपेण स्वाहान्तमनुना प्चविंशतिमाहुतीवेहौ Tar 

परक्षिप्य again: वहेरासमनश्च देव्याश्चैक्यं धिया सम्भावयंश्चिन्तयन् मूढे- 

नैवेकादशाहतीः इत्वा ओ” अङ्गदेवताभ्यः स्वाहेति मन्त्रेणाङ्गदेवताश्चो दिश्य 
हत्वा foo” तत्सत् ज” अयामुकमास्यमुकपक्षेऽसुकतिथावसुकरारिस्थिते 

मास्करेऽसुकामीषटर्थसिदधिकामोऽसुकगोत्रः श्रीमदमुकरार्मा तिखाज्यादिमिधितेः 

पष्यर्विच्वपत्रादिभिर्वा सार वदहयावाहुतिमहं ददै इति वाक्येन स्वकामसुद्िद्य 

स्वाहान्तमूरमन्त्रेण तिकाज्यमधुमिश्चितैः piesa विस्वदरेयैथाविदहितवस्तुभिवां 

सह यथाराक्ति ASS fa TAT | अषटन्यूनामाहुति न प्रकस्पयेत् ॥ १५८-१६१।॥। 

तत॒ इति | ततोऽनन्तरं स्वाहान्तमूलमन्त्रेण फल्पत्रसमन्वितां एट- 

ताम्बूल्युतां पूर्णाहुतिं aal दात् | ततः परं संहारमुद्रया तस्माद्र 

समानीय हृदयाम्बुजे स्थापयत् । १६२ ॥ 



१९८ मह्ानिवाणतन्तम 

ATA च मन्व्रेण EST हुतारानम् | 

कतदंक्षिणको मन्त्री अच्छिद्मवधारयेत् | ५६२ |! 

ह॒तरोषं BAA धारयेत् साधकोत्तमः ॥ १६९ ॥ 
एष होमविधिः प्रोक्तः सवैत्रागमकरमणि । 

हमक समाप्यैवं साधको जपमाचरेत ॥ १६५ ॥ 

विधानं aay देवेशि येन विद्या प्रसीदति | 

FTAA सम्भावयेदिया 1 ५६६ Il 

मन्त्राणां देवता प्रोक्त देवता गुरुरूपिणी । 

अभदेन यजेयस्तु तस्य सिद्धिरनुत्तमा १६७ II 

गुर रिरसि ahaa देवतां हृदयाम्बुजे । 

रसनायां मूलविद्यां तेजोरूपां विचिन्य च | 
त्रयाणन्तेजसाऽऽत्मानमेकीभूतं विचिन्तयेत् ॥ १६८ ॥ 

क्षमस्वेति | ततः अये क्षमस्वेति मन्त्रेण तं हुताशनम france 
विसजेनं कुर्यात् | ततः sat दक्षिणा यन स कृतदक्षिणको मन्त्री साधकः 

कृतमिदं होमकर्माच्छिद्रमस््वत्यवधारयत् | ततो हुतशेषं भ्रुवोमेध्यदेशे 

धारयत् ॥ १६३६१६५ ॥ 

विधानमिति | जपाचरणविधानमेवाह देवतेत्यादिभिः | सम्भावयेत् 

सम्यक् विचिन्तयेत् ॥ १६६ Il 

देवतायेक्यसम्मावनप्रकारन्तत्फर्च्च sae मन्तरेत्यादिना | Aart 
Wat: | अभेदेन पेक्यमावेन् ॥ १६७ ॥ 

` मूकवि्याम् मूरमन्त्रालिकां far | त्रयाणाम् गुरुदेवतामूर- 
मन्वाणाम् ॥ १६८ Il 



FoI: १५९, 

तारेण Gye खमन 

जप्ता त॒ साधकः Iara स्मर 

मायावीजं Bee दधा प्रजपत् सुधीः | 

वदने प्रणवं तदत् पुनमांयां हृदम्बुजे । 

प्रजप्य सप्तधा मन्त प्राणायामं समाचरेत् 1 १७० ॥ 

ततो मालां समादाय प्रवालखदिसमुद्वाम् | 

मारे माले महाभागे सवेदाच्िखरूपिणि ॥ १७५ ॥ 

TGR न्यस्तस्तस्मान्मं सिडिदा भ्व | 

इति सम्पूज्य मालं तां श्रीपा्रस्थास्रतेन च ॥ १७२ ॥ 

त्रिधा मूटेन सन्तप्य स्थिरचित्तो soa | 
BOING वाऽप्यथवाऽघ्योत्तरं शतम् ॥ १७२३ Il 

तरिणेव्यादि | तरेण सम्परीत्य आदावन्ते च अकारादिक्षकारान्ते- 

PAA वर्णैः संयुक्तं मूलमन्त्रं सप्तधा स्मरेत् जपेत् | आगमजस्यानित्यत्वात् 
BAA नेडागमः ॥ १६९. Il 

मायति | ततः सुधीः साधकः स्वडिरसि मायाबीजं ही वीजं दाधा 

wad | ततो वदने SSS प्रणवं HRN जपेत् | SAH पुनमायां द्यी ̀  

` बीजं सप्तधा प्रजप्य मन्त्री प्राणायामं पूववत् समाचरेत् कुयात् ॥ १७० ॥ 
तत॒ इति | ततोऽनन्तरं प्रवाखादिससुद्धवां विद्रुमादिसञ्ञातां मारां 

समादाय गृहीत्वा माले are इत्यादिना सिद्धिदा भवेत्यन्तेन मन्त्रेण तां मालां 

सम्पूज्य श्रीपात्रस्थाखतेन wet सन्तपैयामि स्वाहेत्यन्तेन मूलमन्त्रेण त्रिधा 

सन्त्य च स्थिरचित्तो भूत्वाऽष्टोत्तरसदस्रम्टोत्तरशतं बा मूरमन्लम्य जपञ्चरेत् 

क्यात् ॥ १७११७६३ ॥ 



१६० महानिर्वागतन्तम् 

पराणायामंततः कृता श्रीपात्रजट्पुष्पकैः । 

गृह्यातिगुद्यगोप्त्री वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् ॥ १७४ il 

सिदि.्वतु मे देवि कलखसादान्महेश्वरि | 

इति मन्तेण मतिमान् देव्या वामकरम्बुजे ॥ १७५ ॥ 

तेजोरूपं SARS समप्यं प्रणमेद्ुवि । 

ततः ताञ्जलि्भतरा स्तो कवचं पठेत् ॥ १७६ It 

ततः प्रदक्षिणीक्छटय erat साधकः | 

SSMS कुयादात्मसमपणम् ॥ १७७ ॥ 

इतः पूर्व म्राणवुदिदेहधम्मौधिकारतः | 
HAAG अवस्थासु TERA ॥ १७८ ॥ 

मनसा<न्ते वदेदाचा कम्मेणा तदनन्तरम् | 

हस्ताभ्यां पदतः TRUS ततः परम् ॥ १७९ ॥ 

रिश्चया यत् BASIS यत् BAe पदतो वदेत् । 
यदुक्तं तत् सवेमिति व्ह्यापणसुदीरयेत् | 
भवत्वन्ते मां मदीयं GES तदनन्तरम् ॥ ace ॥ 
आदययाकाटीपदाम्भोजे अपयामि पदं वदेत् | 
प्रणवं तत्सदित्युक्छा FISHTAIL ॥ ५८१ ॥ 

प्राणायमेत्यादि । ततः परं प्राणायामं seat श्रीपात्रजर्पुप्पकैः 

Tae मदेश्वरि इत्यन्तेन मन्त्रेण मतिमान् साधकस्तेजोरूपं जपफलं 
देव्या वामकराम्बुजे समप्य युवि दण्डवननिपत्य देवीं प्रणमेत् ॥ १७४-- १७६ Il 

आत्मसमर्पणमन्वमाह तत॒ इत्यादिभिः; asad: | इतः पू 

sg aera ERA: जाग्रसस्वभ्रसुषुघ्यन्तेऽवस्थास्विति प्रकीत्तेयेत् । ततो 



देदाल्यां मण्डलं Ba त्रिकोणं सुपरि 
a) 

तत्र संप॒जयदेवीं निमांस्यपुष्पवारिण । 

निमास्यपद्च्चोक्ता वासिन्ये नम इत्यपि i १८४ ¦ 
क oP 

मनसाऽन्ते वाचा तदनन्तरं BAO तदनन्तरं हस्ताभ्यामिति वदेत् | तम्मा 

पदात् पद्धयाम् ततः परमुदरेणेति च चदेत् । ततः परं चिश्चया यत् क्रतश्चाक्तवा 
यत् स्म्रतमिति वदेत् । ततश्च पदात् परं ase तस्सवेमिति वदत् | ततो 

ब्रह्माप॑णसुदीरयेत् । ततो Waheed मां मदीयं सकख्मित्युदीरयेत् | 
तदनन्तरमा्ाकाटीपदाम्मोजेऽपैयामीति पदं वदेत् । ततः प्रणवं तत्सदिति च 
वदेत् | सकल्पदयोजनया इतः पूर्वै प्राणबुद्धिदेहधर्माधिकारतो जाम्रस्वत्र- 

सुषुत्यवभ्थास मनसा वाचा कमणा हस्ताभ्यां cease सिश्चया यत् ze 

यत् स्त यदुक्तं तत् स्वे ब्रह्मापण भवतु मा Asks च सकट्माचाकाला- 

पदाम्भोजेऽषयामि आ तत्सदिति मन्तो जातः! इमं मन्लमुक्लवा काल्यै 

आत्मसमपेणं कुर्यात् ।॥ १७७- १८१ 
तत॒ इत्यादि | ततः परं करताञ्चलिभूष्वेष्टदेवतां seq । कि 

प्राथयेदि्यपेक्षायामाह मायाबीजमित्यादि | मायाबीजं दी बीजं asa 

श्री ara कार्कि इति वदेत् । ततो यथाशक्त्या पूजितासि ante 
मराथैनावाक्यमासीत् | अनेनैव वाव्येनेष्टदेवतां frase च संहारसुद्रया 
aaa आघ्राय च स्वहृदि. स्थापयेत् ॥ १८२ Ul १८३ Il | 

रेशान्यामिति | तत रेचान्यां दिशि geftend त्रिकोणं aves 
na 

छता तत्र मण्डले वक्ष्यमाणमन्त्ेण निर्मास्यपुप्पवारिणा नि्माल्यवासिनीं देवीं 
pa | 
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तोख्कनितयान्न्युनं AM राजतमेक च ॥ १८७ ॥ 
जनितं नारिकेटोद्वञ् वा । 

रि संस्थाप्य शुदिपान्नस्य दक्षिणे ॥ ५८८ ॥ 
महाप्रसादमानीय पात्रेषु परिवेरायेत् 

स्यं वा Masa) ज्येष्ठानुकरमतः सुधीः ॥ १८९ ॥ 

संपूजयेत् | निर्मास्यवासिन्याः पूजनस्य मन्लमाह atari | दीः 
निमाल्यपदसुक्त्वा वासिन्ये नम इति वदेत् । योजनया ही“ निर्माल्यवासिन्ये 
नम इति मनुतः ll १८४ | 

mea, | नेवेचं देव्यपितान्नादि | वितरेत् दयात् । शक्तिसाधकः 
शक्तिसहितः साधकः | १८५५ | 

देवीनैवेचयग्रहणविधानमाह स्वीयश्चक्िमित्यादिभिः | वामभागे प्रथगासने 
स्वीयां शक्ति संस्थाप्य स्वीयद्क्तया सहैकासने एवीपविष्टो वा साधकः 

पानमोजना्थं मनोरमं रम्यं पत्रं कुर्यात् ॥ १८६ ॥ 
पानेत्यादि | पञ्चतोखकादधिकं dented saa पानपात्रं न 

sada | तच SM खुवर्णोद्धवं राजतं रजतोद्धवमथवा काचजनितं नारिकेखोद्धवं 
वा पानपात्रं ञुद्धिषात्रस्य दक्षिणे देर आधारोपरि संस्थाप्य सुधीः धीरः साधको 
महाप्रसादमानीय स्वयं वा आातुपुत्रर्वा च्ये्ठानुक्रमत एव पात्रेषु परिवेरायेत् | 
जन्मतोऽत्र Ved न ग्राह्यं किन्त्वमिषेकत इति बोध्यम् i १८७--१८९ Il 



Sear: १६३ 

देया aie Dees च | 
क: सार पानमोजनमाचरत् । ५९० ॥ 

आदावास्तरणाथोय गृह्णीयात् शुद्िसुकमाम् | 

ततो ऽतिहमनसा समस्तः कुटसाधकः ॥ १९५ Ml 

AANA समादाय KATANA | 
मूलखाधारादिजिहान्तां चिद्ुपां कुख्कुण्डरीम् | १९२ ॥ 

Wary Gaara Gears समुचरन | 
परस्पराज्ामादाय जुहयात् PSSA ॥ १९३ ॥ 

Sa कुर्स्रीणां गन्धस्वीकारखक्षणम् | 

साधकानां गृहस्थानां TSS TIAA ।॥ ५९४ ॥ 

अतिपानात् कृटीनानां सिदिहानिः प्रजायते ॥ १९५ ॥ 

पानपात्रे 
सुध ला 

maar | पानपात्रे gat मदिरा देयां aie afer जु द्धयादि- 

कानि मासमत्स्यादीनि च देयानि | ततः परं सामयिकैर्दव्य्चनसमयाधिगतेजने 

Ws पानभोजनमाचरेत् ॥ १९.० ॥ 

आदाविति | eal प्रथमतो मयस्थापनार्थायास्तरणार्थायोत्तमां शुद्धि 

गृहीयात् | ततोऽतिदृ्टमनसा समस्तः Ga: कुख्साधकः परमाख्तपूरितमुचम- 

nag स्वस्वपात्रं समादाय गृहीत्वा aerated व्याप्य स्थितां 

चिद्रपाञ्चैतन्यस्वरूपां कुर्कुण्डकिनीं विभाव्य विचिन्त्य तन्सुखाम्भाज AeA 

qd सन् परस्परस्याज्ञामादाय कुण्डरीमुखे जुहुयात् परमाखतं 

दद्यात् ॥ १९. १--९९द् 

अलीव्यादि | कुरुखीणां गन्धस्वीकारलक्षणं मयसम्बन्धिगन्धाङ्गकरण 

म्वखूपमेवाट्पानं wed प्रकीर्तितम् । गृहस्थानां साधका पच्छपत्र 

पद्चपात्रपरिमाणकमल्पिानं प्रकीवितं गृहस्थैः साधकैः पञ्चपात्रपरिमितमेव मं 
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यावन्न चाख्येद् दष्टं यावन्न चाख्येन्मनः | 
तावत् पानं GHA पडापानमतः परम् ॥ १९६ I 

पाने आरन्तिभवेद्यस्य got च शक्तिसाधके | 

स fg: कथं FAT कां भजाम्यहम् ॥ १९७ ॥ 
यथा वह्यार्पितेऽ्यादौ weet न वियते | 
तथा तव प्रसादै ऽपि जातिभेदं विवजयेत् ॥ १९८ ॥ 
एवमेव विधानेन कुर्यात् पानञ्च भोजनम् | 

हस्तप्रक्षाटनं नास्ति तव नेवेयसेवने | 
लपावनोदनं कुर्याहखेण पाथसाऽपि वा ॥ १९९ ॥ 

ततो निमाव्यकुःसुमं विधृ शिरसा सधीः | 

FIT कू्चदेशे EATS ॥ २०० ॥ 
इति श्रीमहानिर्याणतन्ते Gaara arash श्रीमदायासदादिवसंयादे 

श्रीपात्रस्थापनहोमचक्राचुश्ठानकथनं नासं ISIS: | 

पातभ्यमित्यथेः | गृहस्थानामिव्यनेन पञ्चपात्रपरिमितादधिकमपि मं पिवतां 

तद्धिनानां न दोष इति सूचितम् | ननु पञ्चपात्रपरिमितादधिकं मद्यं पिबतां 

गृहस्थसाधकानां को Theda अतिपानादित्यादि ।॥ १९४ ॥ १९५५ | 
यावदिति | चाख्यत् Wr |) १९६ ॥ 
पान इति | घृणी जुगुप्सावान् | जुगुप्साकरणे gira: | 

१९.७५ ॥ १९८ ॥ 

एवमिति | लेपावनोदनम् हस्तरेपापनयनम् ॥ १९९ ॥ 
तत इति | RAS भ्रुवोर्मध्ये | ू्वैमखीभ्रुवोर्मध्यमित्यमरः ॥ २०० | 

इति श्रीमहा सिर्वाणतच्रदीकायां षष्ठोह्ासः | 



श्रताऽऽ्याकालिकादेव्या मन्तोरारं महाफलम् 

सोभागयमोक्षजननं TAMIAMI ॥ ऽ | 
NSA तथा सानं सन्ध्यां सथिरो 

न्यासपुजाविधानञ्च TEA: ॥ २ ॥ 
बटिप्रदानं होमञ्च चक्छानुषएानमेव च | 

महाप्रसादखीकारं प्रेती हृमानसा । 
विनयावनता देवी Mars शुरं प्रति ॥ २ ॥ 

श्रीदेव्युवाच | 

सदारिव जगन्नाथ जगतां हितकर । 

कृपया केथितं देव पराप्रकृतिसाधनम् ॥ ४ ॥ 

स्वैप्राणिहितकरं मोणमोक्षेककारणम् | 
विशेषतः कलियुगे Saray सिदिदम् ॥ १ 

ओ नमो ब्रह्मणं | 

MAAS | महाफलम् महत् TS यस्य तथाभूतम् ॥ 2-2 ॥ 
पावेती शाङ्करं प्रति क प्रोवाचेत्यपक्षायामाह सदारिवेतयादि | ४ ॥ ५। 



६६ महानिर्वाणतन्तरम् 

तव वागम्रताम्भोधौ निमज्जन्मम मानसम् | 

नोत्थातुमीहत ae भयः प्राथयतेऽचिरात् ॥ ६ ॥ 
पूजाविधी ween: सूचितं न प्रकारितम् | 
agg कवचं देव तदिदानीं प्रकाशाय ॥ ७ ॥ 

MATT उवाचं | 

शृणु देवि जगदन्ये स्तो्रमतदनुत्तमम् | 
Tar श्रवणाद्यस्य सवेसिद्धीश्वरो भवेत् ॥ ८ 
असामाम्यप्ररामनं स॒खक्तम्पदिवर्नम् | 
अकाटश्रत्युह्रणं सवापहिनिवारणसम ॥ ९ i 

SMASH: सुखसान्निष्यकारणम् | 
स्तव्रस्यास्य Tae चिपुरारिरहं शिवे ॥ १० ॥ 
स्तत्रस्यास्य ऋषिर्देवि aha seed 
छन्द(नुष्व्देवताऽऽया कालिका परिकीत्तिता | 
धमक्रामाथमोक्षेपु विनियोगः प्रकीतितः }! 99 ॥ 

Sy 

तवेत्यादि | तवे वाग्ताम्मोधौ वदीयवागरपसुधासमुदरे निमज्जत मम 
मानसं ृदयन्ततः St स्क्च्छन्दसुत्थातुं नेहते न वाच्छति fies भूय 
पुनरप्यचिरादतिचीघ्रमेव SEN प्रार्थयते ॥ ६ | ५७ | त 

Tea प्रार्थितः सन् श्रीसदाशचिव उवाच श्रुण्विव्यादि | अनुत्तमम् न 
उत्तम यस्मात्तधाभूतम् ॥ ८. | ९2, | | ` 

ARI: त्रीणि स्वगेनूमिपातालात्मकानि पुराणि यस्य सः Brisa 
कषः तस्यारिः WA: ॥ १० ॥ : 

waa स्तोत्रस्य कऋप्यादिकमाह स्तोत्रस्येव्यादिना ata W227 



सप्तमोट्धासः १2७ 

ail काटी श्रीः क 

कमरा plese कप सः reales 

क्ल्िका काटमाता च कटलनट्समदतिः 

छपदिनी BIS SANTANA ।॥ 5३ ॥ 

SU SAR कृपापारा कपागमा 

Saag: BST कृष्णा करष्णानन्द््विवद्िनी i ५४ ॥ 

AIA: कामरूपा कामपादाविमोचनी | 

atl कलाधारा Blea 

छुमारीपूजनप्रीता कुमारीपूजकालया | 

कुमारीमोजनानन्दा कुमारीरूपधारिणी ।॥ 9 £ | 

 कद्म्बवनसञ्वारा कदम्बवनवासिनी | 

HATING कदम्बपुष्पमालिनी ॥ 99 Il 

Rent कट्कण्डा च कटनादनिनादिनी | 

कादम्बरीपानरता तथा काद्म्बरीपिया ।॥ १८ 1 

(4 2 9 sau 

अथायाकाटीस्वरूपाख्यं रातनामस्तोत्रं कथयति दयी कारीत्यादि | 

्पर्दीराकरपान्विता saa] जटालजुरोऽस्यास्तीति कपर्दी स॒ चासावीश्यो जगत्- 
spate कपर्दीसस्तत्र या कपा तयाच्विता युक्ता !॥ १२॥ 

BUSA BIS दन्तुरमास्यं मुखं यस्याः सा । “ करार दन्तुरे 

ae? SAAT: I) १३ ॥ 
करपागमा कपया स्वकारुण्येनेव गम्यते ज्ञायते या सा तथा | अ्रहूद- 

व्रनिश्िमम इति कमेण्यच् ॥ 29-20 | 
कृर्कण्डा कलो गम्भीरशब्दयुक्तः कण्ठो यस्याः सा | १८ Il 



१६८ मह्निर्वाणतन्तम 

ESET: BB नि कामरूपिणी ॥ २ 

कामरूपकरतावासा कामपीटविससिनी | 

कमनीया BASH कमनीयवियृषणा ॥ 29 ॥ 

FRAN कोमलाङ्खी करोद्री 

कारणागरतसन्तोषा कारणानन्दसिदिदा ॥ २२॥ 

कारणानन्दजपेष्ठा कारणाचैनहर्षिता 
ARTA कारणव्रतपाल्िनी ॥ २२ il 
करतूरीसोरभामोदा FAUST | 
करतूरीपूजनरता PISA ॥ २४ ॥ 
RUS कस्तरीम्रगतोपििणी । 
करतूरीमोजनप्रीता ERRATA 
FRAC क्पूरचन्दनोक्षिता ॥ २५ ॥ 
कूरकारणाहृटादा FRIST | 
कपूरसागरशाता कूरसागराख्या ॥ २६ ॥ 
कून्वेवीजजपम्रीता कूर्चजापपरायणा | 
कुटीना कोौलिकाराध्या कौलिकप्रियकारिणी ॥ २७ | 

क ् ाख्मास्यधारिणी शरीरास्थिमालयधारमणद्ीख | स्याच्छरीरास्थि 
BEIM इत्यमरः; | १९.--२६ | 



सप्तमाह्ासः 
[व+ 91 ald fo 

कारीश्वरी BOSAL काडीदवरदायिनी ॥ २८ i 

काङीश्वरद्रतामोदा कारीश्चरसनोरमा ॥ २९ \ 

PSALM कणत्काञ्चीविभूषणा | 

ALSAMSHAM काञ्नाचटकौसुदी ॥ ३० ॥ 

कामबीजजपानन्दा कामबीजस्वरूपिणी । 

कमतिन्ली कुखीनात्तिनारिनी कुटकामिनी ॥ ३१ ॥ 

की ही श्री" मन्तवर्णन कारुकण्टकषघातिनी | 

इत्यायाकाटिकादेव्याः शतनाम प्रकौत्तितम् ॥ ३२ ॥ 

BECP Sd काररूपस्रूपकम् || ३३ ॥ 

पूजाकाले प्ठेस्तु कालिकाकरतमानसः | 
मन्वसिदिभ्वेदाङ तस्य काटी प्रसीदति ॥ ३ 

बुद्धि fats wad गुरोरदेरामाततः | 

Saar कीकिमान भूयादानरीलो दयान्वितः ॥ ३५ ॥ 

पुत्रपौत्रसुखेश्वर्येमोदते साधको भुवि ॥ ३९६ ॥ 

कूर्मजापपरायणा हबीजजपतसरा ॥ २७-२९ ॥ 

करुमञ्चीरचरणा कलौ गम्मीरकन्दयुतौ AS चरणयोयेत्याः सा 113 of 

कामबीजजपानन्दा कामबीजस्य ghee जपे आनन्दो यस्या 

STW 22 UW RR ॥ 

ककारक्रूटघरितम् ककारराशिसभ्मिकितिम् | ३३ ॥ 

अयेतत्स्तोत्रपाटस्य फर्माह पूजाकारे इत्यादिभिः ॥ ३४-३६ ॥ 
22 



१.७० महानिरवणतन्तेस् 

Da 

AMAR Aaa: 
cs 

BSR SHA ! २७ |; 

~~~ 

केषु किञ्छन् il ३८ | 

विद्यायां aaa: aaa धने धनपतिभेवे त् | 
| hee aA: } ३ Hae इय ग्म्य IS च पवनोपमः ।॥ ३९ ॥ 

pai दुष्पेष्ट्यः BRA BAA: | 

| Pa: कमो योषितां हदयङ्मः ॥ ६० ॥ 

सवच जयमाप्रोति स्तदस्यास्य प्रसादतः | 

यं यं कासं eR स्तौत्रमेतद्दीरयेत् i 

a त् HATS SMTA: | 

रण UTES TA ANT ss ॥ ४२ ॥ 

तं amar eseersa तथा ॥ | 

अरण्ये प्रान्तरे Sl प्रहराजभयेऽपि वां 

sae fread महारोणादिसङ्कुटे ॥ ६४ ॥ 
(क 

ASIST च तथा दुःखमदशने । 
दुरतरे सिरे वापि पोते घातविपद्रते ॥ ४५ ॥ 

ater | भोमावास्यानिशाभागे मङ्खल्वारय॒क्तामावास्यासम्बन्धि- 
महानिश्ायामि्यथेः | प्रबोदरादिलाद्धोमावास्येव्यत्र मालोपः। मपञ्चकसमन्वित 
मद्यादिपञ्चकयुक्तः ।॥ ३७-२९. II 

तिम्मांडखि Gt इव दुप्मरक्षयो दुःखेन द्रष्टव्यः ॥ ४ ०-४३ II 



सखप्माल्टासः 

मायां काछी wea | 

प सानि दृदटम्तिसिमन्वितः i) ६६ ॥ 

सवीपद्यो aa देवि सदयं न aa: | 
न पपेभ्यो जयेतस्य न APU भयं कचित् ॥ ४७ ॥ 

सर्वत्र विजयस्तस्य न कुत्रापि पराभवः | 

तस्य FAAS पलायन्ते AGT: ॥ ec il 

स वक्छा स्वहास्राणा स मोका स्वैसतम्पदाम् । 

स pay जतिधमीणं ज्ञातीनां प्रभुरेव सः ॥ ६९ ॥ 

व्राणी चस्य aaa Bue निश्चला गृहे | 

तन्नाम्ना मानकः सघ प्रणमन्ति सस्तम्थ्रमाः ॥ Xe Il 

द्या तस्य cued दणिमाय्टसिंडयः | 

आयाकाटीषखेरूपाण्यं saa प्रकीतितम् ॥ ५५ ॥ 

अष्टोत्तरशताश्च्या Gas शीयते 

पुरच्छियान्वितं स्तोत्रं सवाभीषटपटप्रदस् 

सरातनामस्ततिमिमनामायाकाटीस्रूपिणीम् I 

get पाठयेद्ापि श्छणुयाच्छ्रवयेदपि ॥ ५२1 

स्वपापविनिस ततो बह्यसायुञ्यमाप्तुयात् ॥ ५८४ ॥ 

rat तरुजखादिदाल्ये मामतो द्रऽघ्वनि i ४४--४९, ll 

ससम्भ्रमाः समयाः सादरा.वा | wo ॥ AR 

अस्य शचतनामस्तोत्रस्य ।॥ ५२--"~^+% | 

{१५५१ 



ater: हानिर्वाणतन्तम 

TATA उवाच | 

कथितं परम BES: स्तवनं महत् | 

आयायाः Sea: कवचं TY सस्प्रतम् ॥ ५९५ ॥ 

वैटोक््यविजयस्यास्य कवचस्य ऋषिः F 

छन्दो ऽनुष्व्डेवता च आया काली प्रकीत्तिता ॥ ५६ il 
माया्वीजं बीजमिति रमा AREA | 

a कीरं काम्यसिद्धौ विनियोगः म्रकीत्तितः ॥ ५७ ॥ 

हीमाया मे दिष्टः पातु श्रीः कारी वदनं मम | 

हृदयं al परा शक्तिः पायात् कण्ठं परात्परा ॥ ५८ il 

नेतरे पातु जगद्धात्री कर्णा रक्षतु शरी | 
प्राण पातु महामाया रसनां सवेमङ्गलखा ॥ ५९ ॥ 

दन्तान् TAC कौमारी कपोलौ कमलालया | 
ABER क्षमा रक्षेत चिबुकं चाख्हासिनी ॥ ee Il 

ग्रीवां पायात् Sead ककुत् पातु कृपामयी | 

al वाहू बाहुदा रक्षेत करौ कैवस्यदायिनी ॥ ६१ ॥ 
स्कन्धौ कपदिनी पातु पृष्ठं तैलोक्यतारिणी 

# 

TA पायादप्णां मे करि मे कमटासना ॥ ६२ ॥ 

कवचं कथयितुं पार्वत्या gata प्रेरितः श्रीसदारिव उवाच कथित- 
मित्यादि ।॥ ५५ ॥ ५६ ॥ | | 

मायाबीजं atta बीजम् | रमा श्रीवीजम् \ ७--९, ॥ 

चिबुकम् आोष्ठाधराधोभागम् I] ६०-६२ II 



सप्तमोद्छासः १७३ 

नामो पातु ase परजास्थानं प्रमावती | 

ऊरू रक्षतु कल्याणी पादौ मे पातु पती ।॥ ६२ ॥ 

FINS प्राणान सवाङ्कं सवेसिदिदा । 

Tadd यत् स्थानं वलितं कवचेन च । &£ | 

तत् स्वं मे सदा रक्षेदाया काली सनातनी । 

इति ते कथितं दिव्यं वेलोक््यविजयाभिधम् 

कवचं BORMAN AHA: परमाद्भुतम् il && I 

Ge पटेयस्तु आद्याधिकरूतमानसः | 

स्वीन् कामानवासोति तस्याया सुप्रसीदति । 

मन्तसिद्धिभवेदाु eget: श्षुदरसिदयः ॥ ६७ ॥ 

AGA Sad पुत्रं घनाथी प्रप्तुयादनम् | 

वियार्थी wad विद्यां कामी कामानवाप्नुयात् ।॥ ६८ ॥ 

सहखाघ्रत्तपाठेन वमणोऽस्य पुरस्क्रिया | 

पुरश्चरणसम्पन्नं pened भवेत् ॥ ६९ ॥ 
चन्दनागसकस्त्रीकु ङ्के TESA: । 
भूर्ज विलिख्य गुटिकां खणेष्यां धारयेद् यदि i ७ ° 

Hee il 

प्रजास्थानम् उपस्थम् |] ६ २.-६६ ॥ 

अथ त्रेरोक्यविजयासिधकवचपारस्य FATE TTS इत्या- 

दिभिः ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
वर्मणः कवचस्य ॥ ६९ | ७० ॥ 



१९७४ सह् एनिर्वाणतन्त्रम् 

शिखायां दक्षिणे वाहौ कण्ठे कवा साधकः कटौ | 

त॒स्याऽऽया कालिक वरया वाञ्छिताथं प्रयच्छति ॥ ७१ | 
न Bat भये तस्य सवत्र विजयी कविः | 
रोगी चिरजीवी र्यात् बलवान् धारणक्षमः ॥ ७२ ॥ 

स्वविदयासु निपुणः सवैखाश्चाथैतचवित् 
वशो तस्य महीपाल भोगमोक्षौ करस्थितो ॥ ७२ ॥ 
कलिकल्मषयु कानां निःश्रेयसकरं परम् ॥ ७४ | 

श्रीदेव्युवाच | 

कथितं कपया नथ स्तोत्रं क्वचमेव च । 

अधुना श्रोतुमिच्छामि quate विमो ॥ ७५ ॥ 

Sasa उवाच | | 

यो विधिव्रह्यमन्त्राणां पुरश्रणंकर्मणि 

स GSS मन्ताणां AR ॥ ee I 

AN साधके देवि जपपूजाहुतादिषु 
पूजा संक्षेपतः कायो पुरश्चरणमेव च ॥ ७७ ॥ 

प्रयच्छति ददाति | ७१ ty ५७२ | 

निपुणः प्रवीणः | ७३ | ७४ | 

अथाद्याकारीमन्लाणां पुरश्वरणविधि | aay: श्रीदेव्युवाच कथित- 

rare | ७५५ |` 

ited प्रेरितः सन् श्रीसदाशिव उवाच यो विधिरि्यादि ॥ ७६ ॥ 
पुरश्चरणमेव च परश्धरणमपि च संक्षपतः SEAT |} ७७ ॥ 



THIS: १७ 

संक्चेपपूजनं AS तत्रादौ VY कथ्यते | ७८ ॥ 
आचम्य मूलमन्त्रेण ऋषिन्यासं TARR | 
RMS ततः कुयात् न्यास करदेहयोः 
सर्वाङ्व्यापकं BAT प्राणायामं चरेत् सुधीः । 

घ्यानं पूजां जपञ्चेति संक्षेप्पूजने विधिः ॥ <° i 
पुरस्कियायां मन्वणां at यो विहितो जयः | 

तस्साचतगणजपात् पुर्थय विधीयते ।! ८9 ॥ 

अथवाऽन्यभरकारेण पुरश्चरणमुच्यते | 
कृष्णां चतुदश प्राप्य कौजे वा रानिवासरे । 
Ta समानीय पूजयिता जगन्मयीम् ॥ ८२ ॥ 

महानिशायामयुतं जपेन्मन्तमनन्यघीः ¦ 

भोजयित्वा satis पुरश्चरणकुद्धवेल् ॥ ८२ ॥ 
एजवासरमारभ्य यावन्मद्धल्वासरम् | 

प्रत्यहं मजपेन्मन्तं सहस्रपरिसंख्यया ॥ <e ॥ 

tem 

संक्षेपपूजादिकरणे हेतुमाह यतो हीति ॥ ७८ | 
संश्षेपपूजनमेवाद आचम्येयादिमिः ॥ ७९ ॥ 

सर्वाङ्गव्यापकन्यासम् |} ८० ॥ 

अथ संक्षेपपुरश्चरणमादह् पुरस्ियायामित्यांदिमिः | मन्त्राणां यत्र 

पुरस्क्रियायां at जपो विहितस्तस्माच्चुर्मूणजपात् होमादिकं विनैव पुरश्चर्यां 

विधीयते ॥ ८१ ॥ ८२ \ 
अयुतम् दशसहस्रम् ॥ ८३ ॥ 
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7जआद्याकालिकामन्ताः सिदमन्ताः gare 

सदा सवेयुगे दवि कलिच्छले विशेषतः | 

काटीरूपाणि बहुधा करो जाध्रति पार्वति 
qe tere तु रूपमेतज् sites | 

नात्र सिद्यादपेक्षास्ति नारिमित्रादिदूषणम् 
नियमानियमेनापि जपन्नादयां प्रसादयेत् il ce ॥ 

रह्यज्ञानमवाप्रोति श्रीमदाद्याप्रसादतः । 

व्रह्यज्लानयुतो मत्या जीवन्सुक्छो न Ga: ॥ <९ ॥ 

न च प्रयासबाहुट्यं agaist न प्रिये | 
जद्याकाटीसाधकानां साधनं सुखसाधनम् ॥ ९० ॥ 

चित्तसंशदिरेवात्र मन्तिणां फर्दायिनी ॥ ९9 ॥ 

यावन्न चित्तकलिरं हातुमुत्सहते चती | 
तावत् कमं प्रकुर्वीत कुट्भक्िसिमन्ितः ॥ ९२ il 

यथाविहितं कमं चित्तरुदेहि कारणम् | 
आदौ मन्तरं INGA गृह्णीयाद् गह्यमन्तवत् ॥ ९३ ॥ 

अथ तृतीयं game aaa asa | यावन्मङ्गल्वासरम् 

द्वितीयमङ्गल्वारपय्यैन्तमिव्यथंः ॥ ८४-८ ६ ॥ 

TAA जायायाः काल्या BT Il ८७ ॥ 

BA जाद्याकारीमन्ते tl ८८-९ १ ॥ 

यावदिति | यावत् Bead चित्तकरिल्च्ितसः sweet दातुं ah 

नोत्सहते न चाक्रोति तावदेव कुखुभक्तिसमन्वितो भूत्वा वती नियमवान् साधक 



= apa ree epee यमान् GA PA WR | 
1 | 

CAT Gata 

श्रीसदाशिवं उवाच 

कमं प्रकुर्वीत न तु ततः परम् | तत्र कारणमाह यथावदिति | हि यतः | < 

कुकुलाचारादिकं fasta: tinea कुलं किमित्यादि | 

एवं प्रेरितः सन् श्रीसदाङिव उवाच सम्यक् पृष्टमित्यादि ¦; ९: || 

प्रथमतस्तत्र कुलं निर्वक्ति जीव इ्यायेकेन | जीवादयो नव कुलः 

मित्यभिधीयते कथ्यते }} ee Il | 

saa कुखाचारं निर्वक्ति ब्ह्वुद्धयेति । = ar aay जीव- 

प्रङ्स्यादिषु वब्रह्मबुद्धया निर्विकल्पं नानाविधकल्पनाद्त्यं यदाच्रण a णव 

घर्मकामार्थमोक्षदः कुलाचारोऽभिधीयते ॥ ९.८ Ul 
23 

5. 
# १ 

|} 
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॥ ® 

माजितेः पुण्येस्तपोदानदद्बतेः | 

ATMA साघकानां SSRI Ae 
कुलखाचारगता बुदिभवेदाश्ु Tea 

तदादयाचरणाम्भोजं मतिस्तेषां प्रजायते ॥ ३०० | 
AEC: सेवया पराप्य विद्यामेनां परात्पराम् 

SANA मृता पञ्चतचेः कुटेश्वरीम् ॥ १०१ ॥ 
यजन्तः BUCHAN कुरकाः साधव 

इह युक्त्वाऽखिखान् भोगान् बजन्त्यन्त निरामयम 

महोषधं यज्जीवानां दुःखविस्मारकं महत् | 
आानन्दजनकं यच्छं TITAS | १०३ || 

WHIZ FAS Ales BAER | 

विवादरोगजननन्याञ्यं Ble: सदा भ्रिये ॥ ५०४ ॥ 

greases दहितीयतच्चलक्षणम् ॥ १०५ ॥ 

अथ कुलाचारस्य मुदुरुमल्वमाह् बहुजन्माजितेरित्यादिना ॥ २९ ॥ 
अथ कुलखचारस्य अघ्युत्तमफटत्वमाह् कुखाचारगतेव्यादिमिः । विध्ा- 

मनाम् मन्तखूपाम् | १००॥. १०१ II 

निरामयम् सर्वपिद्रवरहितं मोक्षपदम् || १०२ ॥ 
AY क्रमतो म्यादिपञ्चतत्वानां लक्षणमाह महोप्रधमिव्यादिभिः | १ ०३॥ 
त्त्वम् AAT | १०४ | 
ाम्यत्यादि | याम्या ग्रामोद्धवारछागादयश्च वायव्या वायुदवास्तित्ति- 

Pera वन्या बनोद्धवा हरिणादयश्च ते तेषाम् ॥ ४०५५ ॥ 



सप्तमोट्सः 
मनः 

८0 fa oO 

en (^ जलोद्धवं यत् FRAN कमनीयं सुखप्रदम् | 

TASS त॒ तीयतस्वलक्षणम् I] 5०६ | 
मिजातञ जीवानां Saas यत् | goa भूरि 

आयुमूटं त्रिजगतां चतुथेत्टक्षणम् 
महानन्दकरं देवि प्राणिनां खशटिकारणम् | 
अनायन्तजगन्मूटं GIT लक्षणम् ॥ 9०८ ॥ 

aad विद्धिः तजो हि तीयं wa प्रिये | 

adda जानीहि चतुथ प्रथिवी दिवे ॥ ५०९ ॥ 

पञ्चमं जगदाधारा वियदिदधि वरानने ॥ 9१० ॥ 

इत्थं ज्ञाा Fouls कुटन्त्चानि पञ्च च | 
आचारं कुटधम्मस्य Saga भवेन्नरः ॥ ११५ | 

इति श्रीमहानिर्कणतन्ते सर्वतन्त्रोत्तमोत्तमे सवधर्मनिणयसरे श्रीमदायासदादिवस्वदिं 

स्तोचक्रवय-कुटतत्त्य-टक्षण-कथनं नाम सप्तमोच्रसः | 

कृमनीयमाकाड्क्षणीयम् || 208-222 | 

इति श्रीमहानिर्बाणतन्बरीकायां GAMES: | 



aS Biche 

तत्र य विहिताच 

ATT उवाच | 

चतारः BIA 
ARIAT FTA 

RTA | मवमाचनी मक्तरसारमञ्ननकशीला | जगतामिति काकाक्चि- 
THI पूर्वात्तगभ्यां पदाभ्यां सम्बध्यते | ? ॥ 

किमवर्वीदिव्यपश्चायामाह श्रुतमित्यादि ॥ २ 
तत्र वरणाश्रसपु | ३ | 

ma ofa: aq श्रीसदारिव उवाच maw इत्यादि | हे पुत्रते 
a Aaa वणा आश्रमा अपि च्याः कथिताः । वणानामाश्र- 

ve 



अष्टम) 
ryt ६। a कै ¢ ee 

[@ 
य, 

तपःस्वाध्य) née नां चरणामद्पायुषामपि 
शमः सारा त्नं कुतो देहपरिशच 

माणाञ्वाचाराश्चापि प्रथक् gee कथिताः | कङ्काल तु वणा: पश्प्रकीर्तिताः | 

तान् दशयति ब्राह्मण इत्याचद्धेन | सामान्यो ET: {¦  ॥ ~|! 
एतेषामिति | हे आद्ये महेश्वरि wast amoral सववण्छनां 

द्रावाश्रमौ नैषां वर्णाश्चमाणामाचारखूपान् धर्म्मश्च ठत तवाग्रड्ं वदसि व्व 

श्रुणुष्वेत्यन्वयः |] & || 

कयियुगे adult द्रावाश्रमावमिधास्यन्महादवः jase 

हेतुं दर्शयति पुरैवेत्यादिना सार्धेन | कलो सम्भव sakes न कलटिलन्मवा 
तेषां चेष्टितं पुरैव कथितम् | तावदिस्यवधारणे i किच्च तप इत्यादि | तपः- 

स्वाध्यायहीनानां तपः Bese स्वाध्यायो वेदपाटः ताभ्यां रहिताना ¦ 

DMITRI Hal उपतापः प्रयासः परिश्रमः तयागिवख्त्वादसमथानान् | 

नवयेतादशानामेव किंलस्पायुषामपि | एवंभूतानां वणां रहपरिश्रमः Bay मवेत् 

न केनापि प्रकारेण भवेदित्यथेः i ७ i | 

्रह्चरयेत्यादि । रे परिये अतः wet युगे त्ह्यचर्याश्रमो नास्ति 
वानपरस्थोऽपि नास्ति किन्तु meena द्रविवाश्रमो कल स्तः { ८ | ` 
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* 

क्चकऽप्याश्रमे देवि वेदोक्त aS | 

कलौ नाश्येव तच्छन्ञे यतस्तत् श्रौतसंस्छरतिः ॥ 9° ॥ 
रोवसंस्कारविधिनाऽवधूताश्रमघारणम् । 
तदेव कथितं मद्रे सन्न्यासग्रहणं कलौ ॥ ११ ॥ 
विप्राणामितरषाञ्च वर्णानां प्रबलं कटौ | 
उमयत्राश्चमे देवि सर्वेषामधिकारिता ॥ १२ ॥ 

स्वेषामेव संस्काराः कर्माणि रौववत्मना | | 
विप्राणामितरषाञ् Aes प्रथक् प्रथक् ।॥ ३३ ॥ 

न केवरं कटी युगे द्रयोराश्रमयोरेवामावोऽस्ति किन्तु सर्वासां वैदिक- 
क्रियाणामपीव्याह ग्रदस्थस्यत्यादिना | ग्रहमेधिनाम् गृहसङ्गमवतां गृहस्थाना- 
मिथः | <, ॥ 

कटो युगे गाहस्थ्याश्रम एव वैद्धिक्यः सर्वाः fear निषिद्धा न सन्यपि 
तु भश्चुकाश्रमऽपीव्याह् भे्ुकेऽपीत्यादि । तत् वेदोक्तं दण्डधारणम् | श्रौत- 

aeafa: वेदिकः संस्कारः | १० I | 
ययेवं तर्हिं कख fear सब्यासम्रहणं तत्राह दैवेध्यादि | हे भद्र 

रोवसंस्कारविधिना fare संस्कारविधानेनावधूताश्रमधारणं यत्तदेव कर 
युगे सन्न्यासम्रहणं कथितम् ॥ ११ ॥ | 

ननु कख युगे ब्राह्मणादीनां सर्वेषामपि वर्णानां सन्न्यासाश्चमाधिकारितं 

सस्यादाविव ब्राह्मणक्षत्रियविशामेव वाः तत्राह विप्राणामिव्यादि ॥ १२ ॥ 
ननु प्रवे कस कि ब्राह्मणादयः सव वर्णौ एकाचारा एव भवेयुः प्रथक् 

पथगाचारा वा तत्राह स््वेषामेवेव्यादि । विप्रादीनां स्वेषामेव वर्णानां स्वे 
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7 भ्वेत् | 

Tee प्रथमं कुयात् यथाविधि wea ॥ ५४ ॥ 

ATMA GAC वैराग्यं जायते यदा | 

तदा स्वै TRUST सन्न्यासाश्रममाचरेत् ॥ ५५ ॥ 

विद्यामपाजय॑त् Wey धन दारांश्च यादन | 

qe धर्म्याणि कमणि चतुर्थे प्र्जेत् सुधीः ॥ ३६ ॥ 

मातरं पितरं TS BAIS पतिव्रताम् | 

दिरुञख तनयं हिला नवधूताश्रमं बजेत् ॥ १७ | 

मातः पितृन् रिशून दारान खजनान् बन्धरानपि । 

यः प्र्रजति हिवैतान् स महापातकी भेत् ॥ १८ | 

संस्काराः अन्यानि च सर्वणि कर्माणि एकेन रेववर्त्मनेव साधनीयानि | 
लाम्भवेकवत्मसाध्यतवेन सर्वेषामेव वर्णानां सर्वाणि कर्माणि कलो समानान्य- 
yeaa: | किन्तु विपराणामितेषां विप्रमिच्चानाच्च safes safe serait 

पृथक् प्रथगेवास्ति ॥ १३ ॥ 
ननु meee किं जन्मनैव भवेत् संस्कारेण वा तत्राह 

जातमात्र sak | ननु Megas प्रथमं कमाश्रममाश्रायेत्ततराह 

गारैस्थ्यमित्यादि ॥ १४ ॥ 
तस्वज्ञाने ब्रह्मज्ञाने | १५ I 

ननु कस्यामवस्था्यां गारहस्थ्याश्रम आश्रयणीयः सन्न्यासश्च कम्या- 
मवस्थायां ग्रहणीयस्तत्राह विच्यामिसयादि | वाल्ये Baa विधामुपाजयत् | 
यौवने धनं वित्तं दारान् मार्यञचोपा्जयेत् । प्रोदे तृतीये वयि wai 

 धर्मादनपेतानि कर्माणि gaa 1 सुधीविद्राश्वतुर्धं वयसि प्रव्रजेत् 

संन्यसेत् ॥ १६ ॥ १५७. ॥ 



? ९ पहु ({नदापदन्दम् 

(लह fee स स्थात् Shae wees: | 
, “^ ‘ont ef ~ ॥ apa, TS यो SRA ॥ १९ ॥ 
१, aan (~ saint विप्रभिष्य aie 

fe ¢ (० BS = १.१ 
3 leet Belair [ । Hs क्ट Bey 

qa पस्त्यिज्य saad मनुष्यस्य महापातकं wafers 
म पतुरित्यादिद्ठाभ्यार् | बहुवचनस्य वहूपरक्षकलवात् पितृन् Paratha: 

म्यजनान् स्वेनेव AMM जनान् । बान्धवान् असमर्थान् 
ART || १८२० ॥ 

Tad पश्चवर्णान् तेषां द्वावाश्रमो सामान्यं धर्मञ्च acer तेषा- 
, विरेषान्. धमान श्रोतुमिच्छन्ती श्रीदेव्युवाच को वा इत्यादि | किम् 

FLUX 
श्रीदेव्यैवं Ra: सन् श्रीसखदािव उवाच गारहस्थ्यमित्यादि । हे 

Set यतः सर्वेषां मनुजन्भनां मनुष्याणां meet sa प्रथमं घर्म 
भवत्यतस्तदेव TH कथयामि चं तत्वतः श्रुणु इत्यन्वयः ॥ २२ ॥ 

माहस्तथ्यं Tae safes इत्यादिभिः | बऋ्यणि निष्ठा यस्य स 
ब्रह्मनिष्ठः tL २३ | 



AT, pea has [| 

SOOT: CLG 

न earns Fall न च AUS समाचरेत् । 
देवतातिथिपूजासु ! ह्स्थो निरतो भः 
मातरं पितरश्चैव साक्षात् प्रयन्ञदेवताम् 
मला ग्रही निषवेत सदा सवप्रयज्नतः \ २५ ॥ 
तुष्टायां मातरि रिषे तुष्टे पितरि पवेति | 
तव प्रीतिभषेदेवि परवह्य प्रसीदति ॥ २६ ॥ 
aa जगतां म् | 
युवयोः प्रीणनं यस्मात् तस्मात् किं गृहिणांतपः ॥ २७॥ 
आसनं शायनं Fel पानं भोजनमेव च | 

(9, FX 

तत्तत्समयमान्ञाय मात्रे पित्रे नियोजयेत ॥ 
श्रावयेन्मदसं वाणीं सवेदा प्रियमाचरेत् 
पित्रोरज्ञानुसारी स्यात् TTA: SSW: ॥ २९ ॥ 
ME परिहासश्च तजनं परिभाषणम् 

fae न कुर्वीत यदीच्छेदातमनी हितम् ॥ ३० ॥ 
मातरं पितरं वीक्ष्य AIPA, ससम्भ्रमः 
विनाऽऽज्ञया नोपविशेत् संस्थितः पित्ररासने | 

Met अनाजंवम् | २४-२६ ॥ 
यस्मात् मातुः पितुश्च तोषणात्. | २७ ॥ 
आसनमिव्यादि | चय्यतऽस्मिनिति यनम् शय्याम् | पीयते यत्तत् 

पानम् पेयं जलादिकमिययथेः | भोजनम् भोज्यं वस्तु ¦ तत्ततूसमयम् 
आसनादिसम्षणसमयम् | नियोजयेत् समपयेत् ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

ager अविनीतत्वम् | त॑नम् भृत्यादीनां सत्सनम् | 
ससम्भ्रमः सादरः | ३१॥ 
24 

es 



१८६ महानिवाणतन्तम् 

मातरं पितरं पुत्रं दारान म थिसोदयन् । 

fat गृही न asia पणिः कण्ठगतैरपि 

व्यित गुरून् बन्धून् यौ US BRR: 

इहेव SEMIS परत्र नारकी सवेत 

गृहस्थो गोपयदारान विच्छामभ्यासयत् सुतएन | 
पोषयेत् स्वजनान् FIAT धर्मः सनातनः ॥ ३५ | 

जनन्या ated Fel जनकेन प्रपोषित 

सजनः दिक्षितः STAT सीऽघमस्तान् परियिजेत् Hi Re 

TAY Asal Hal करातान्यपि 

णयेत् सततं SU ध्मा BI सनातनः ॥ २७ ॥ 

स धन्यः पुरुषो रोके छ करती परमाथवित् | 

Fags: TSA यो VaR मानवः ॥ ३८ ॥ 

न भाया ताडयेत् कापि मातृवत esa सदा | 

न यजेत् घोरकष्टेऽपि यदि साध्वी पतिचता ॥ ३९ ॥ 

क a As 

पितरहख्नम् मातापित्रास्तिरस्कारम् WE ३२ ॥ ३३ ॥ 
Wed पित्रादीन् | aaa: जननिन्यः ॥ २४ ॥ ३५ 
स्वजनः बन्धुभिः ॥ ३६ | 

एषां जनन्यादीनाम् | प्रीणयेत् जनन्यादीन् तोषयत् ॥ ३९७ ॥ 
धन्यः BHAT | कती विचक्षणः | सत्यसन्धः सव्यपरतिज्नः ॥ २८ | २३२ I 



अछमोह्टासः 

ag स्वीयदारषु सियमन्यां न संस्पदोत् | 
दशन चेतसा विद्धानन्यथा नारकी मवेत् ॥ ६० tl 

विरले चयनं वासं यजेत् प्राज्ञः परसिया | 
अयु क्छमाषणच्चेव fee sea दरयेत ।॥ ८५ ॥ 
धनेन वाससा प्रेम्णा ASAT मदुमाष्णेः | 
सततं तोषयेदारान् नाभ्यं कचिदाचरेत् it ४२ il 
उत्सवे लोकयात्रायां तीर्थष्वन्यनिकतन् | 
न पल्लीं प्रेषयेत् प्राज्ञः पुत्रासातयविवजिताम् ।। ४६२ \ 

यस्मिचरे सहश्ानि qer साया पतिव्रता | 
सर्वो धमः Hada भवतीभ्रिय एव सः ॥ ee i 

ACA सुतान् Seta फरूयेत् पिता | 
ततः बोडरापयन्तं गुणान् Bera Rrra ek ॥ 
विशलयब्दाधिकान् पुत्रान् प्रेरयेद् WEEE । 
ततस्तांस्त॒स्यमावेन मत्या SE प्रदरोयेत ॥ ६६ ॥ 

कन्याऽप्येवं पानीया शिक्षणीयाऽतियल्तः | 
देया वराय विदद धनरलससन्वितत i ee Il 

asa चेतसा feat मनसा |] go ॥ 
faces निजनस्थाने ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
अन्यनिक्रेतने परग्रहे | ४३ i ४ Ul 

ततः चतुर्भ्यो वर्षेभ्य SET ॥ ४ ॥ 
प्रयत् मवत्तयेत् | तान् विंशत्यन्दाधिकान Far । ७६ ॥ 

एवम् पुठलवत्त् ॥ vw ॥ 



१८८ महानिर्वाणत्तन्ठम् 

en. 

न सित्राणि wie पाटयंत्तोषयेद् गृही ec ॥ 

सधसमेनिरतानेकम्रामनिवासिनः | 
अभ्यागतानदासीनान् WEY ins i 

यद्यत् arate Wee oT tale ~~ | 

परारव स विज्ञेयः स पापी Saale: [Xo if 

युत्महारो युक्तनिद्रो मित 
SES AA: रुचिदेक्लो युः 

प, dials व्यवहाराच्च प्रवर्ति Teta नृणाम 
 सहवासन त्थ विदिखा विश्चसेत्ततः i ५४ ॥ 

ततः अ्रत्रादीनां पालनात्तोषणाचोद्म् । उदासीनान् मिलामिल- 
भिन्नान् i ४८ ॥ ४९ ॥ 

धने THRE गृहस्थस्य पातकाश्रयत्वं लोकगर्हितच्च स्या- 
[eae यदीस्यादिना [| ५० II 

जास्षक्तिम् आसङ्गम् | अतिरिक्तम् अधिकम् | 42 
Then: परिमितभोजनः | स्वच्छः कपटादिश्ूलयः । शुचिः ata 

भ्यन्तरयोचसम्पन्नः | दक्षः PTA: | युक्तः SARA ॥ ५२ ॥ 
दरः विक्रान्तः | नावमन्यत न अनाद्धियेत | ५३ ॥ 
तर्के: THAR: |¦ ५४ | 



अष्टमोट्टासः १८६ 

~ io a 

FHSS ASI समयं वीक्ष्य बुद्धिमान् | 

TTA धम विटङ्घयेत् | ५१९ } 

स्वीयं यडा: WRT Tes कथितञ्च यत् | 

क्रतं यदपकाराय JH न म्रक्ारयन् HY ५६ ॥ 

जुगुप्सितप्रवरत्त च निध्ितेऽपि RSET | 
गुहणा ख्युना चापि यशस्वी न विवादयेत् !॥ ५७ | 

ATMA यतमान उपाजयेत् 
व्यसनञ्ासतां सङ्खं Hearse परियजेः 
अवस्थानुगताश्चेष्टाः समयानुगताः क्रियाः | 

तस्मादवस्थां समयं वीक्ष्य कमं समाचरत ॥ ५९ il 

योगक्चेमरतो दक्षो धार्मिकः प्रियकान्धवः | 
मितवाङ्मितहासः स्यान्मान्यामरे तु विशेषतः i ६० ॥ 
जितिन्द्रियः प्रसन्नात्मा सुचिन्यः स्यादुद्रट््तः | ५ ae 
Bora seal Aare विचारयत् ॥ ६१ ॥ 

तरेत् विमीयात् | se: शवः | Ba रघोः | आस्ममावान् स्व- 

प्रभावान् आसनः कोरादण्डजानि तेजांसि । स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः 

कोशदण्डजमिव्यमरः |} AAAS | 
यतमानः AG कुर्वाणः ॥ ५८ WAS ॥ 
योगक्चेमरतः . योगोऽपाप्तस्वीकारः प्राप्तस्य परिपालनं क्षमः तया- 

Cdim: | go fl 

जितेन्द्रिय दव्यादि i aha: as चिन्तयं स्मरणीयं शाखाडि यस्य 

सः । मात्राश्पर्चान् मीयन्ते विषया एताभिरिति मात्रा इद्ियवृत्तयः तास्ता 

Ta विषयेषु सम्बन्धान् । ६ १--६५५ 



१९.० महानिर्वाणतन्त्रमः 

स्यं खदु भ्रियं धीरो वाक्यं हितकरं वदेत् | 
आत्मोत्क्यं तथा निन्दां परेषां पणिजयेत् ॥ ६२ ॥ 

जलाडायाश्च वक्षश्च विश्रामगृहमव्वनि | 

aq: प्रतिष्ठितो येन तेन लोकत्रयं जितम् ॥ ६३ il 

सन्तुष्टा पितरौ यस्मिन्ुर क्ताः BRET: | 
गायन्ति यद्रो लोकास्तेन Sirsa जितस् ।॥ € ti 

सत्यमेव बतं यस्य दया दीनेषु सवेथा | 
कामक्रोध वरौ यस्य तेन खोकच्रयं जितस् i ६५ ॥ 

विरक्तः परदारेषु FE: WRIT | 
TICE यस्तेन लोक्यं जितम् ॥ ee I 

न विभति रण्यो वै संग्रामेऽप्यपराङ्मुखः | 
ys Tal वाऽपि तन खोकच्यं जितम् । ६७ i 

असरायत्मा GIS: BWANA: | 

मच्छसिने हितो यश्च तेन cia जितम् ॥ €< ॥ 

staal siege सर्वत्र समदष्ठिना | 
क्रियन्ते येन कमोणि तेन लोक्यं जितम् i ee ॥ ` 

aed दिविधं देवि बाह्याभ्यन्तरभेदतः | 
बह्मग्यात्मापेणं यत्तत् शौचमान्तरिकः WAT 1 ७० ॥ 

निस्प्रहः निराकाङ्क्षः 1 ६६-६८ | 

aaa रात्रुमित्रादौ 1 ६९ i ७० | 



TIAN: ge 9 

TT वाऽपि मलानामपक्षणम् 
RSH बहिःशोचं तद्च्यते ॥ ७१ | 

गङ्ग नदयो हदा वाप्यस्तथा कूपाश्च ass 

सव पनित्रजननं soe) कमतः पिये ॥ ७२ ॥ 

माऽत्र are सा तु मख्वजिता | ; 

ह नि म WaT i ७३ ॥ 

किमत्र क्टनोक्तन खोचाखछोचविधौ रिषे | 
मनःपूतं FAA गहस्थस्तत्तदात्चरेत् ॥ ७४ ॥ 
निद्रान्ते मेधुनस्यान्ते यागान्ते मलमूत्रयोः । 
भोजनान्ते AS WE aR विधीयते ॥ ७५ ॥ 
सन्ध्या त्रैकालिकी कार्या वेदिकी तान्तिकी कमात् | 
उपासनाया मेदेन पूजां कुर्याद् यथाविधि ॥ ७६ ॥ 
वरह्ममन्तोपास्तकानां गायत्रीजपनात् प्रिये | 

io Sot ध वेदि 

ज्ञानात् sata तद्ाच्यं सन्ध्यां मवति वेदिकी ॥ ७७ ॥ 

अद्धिरिति | afeseal मस्मना वा यन देदृशुद्धिमवेत्तेन मत्तिकावख- 
चर्मतृणादिरूपवस्तुना वापि मल्ानामपकषणं दुरीकरणं यत्तत् वहिःसोचसुच्यते 
इत्यन्वयः || ७? || ६ 

Fea: ews: | स्वरपेऽपि श्षुहकक्लिप्विव्यमरः | सवम् 
WASTE || ५२ | 

मस्मेस्याद्वि । अत्र बहिःखौचविधौ | हे gad वासोऽजिनतुणादीन्यपि 
मद्नमृदिकावन्मख्व्जितान्येव श्रेष्ठानि जानीहि 1) ७३--७६ | 

उपासनामेददरीनपर्यकं सन्ध्यामेद् ददयतति द्वाभ्याम् ब्रह्मेत्यादि | 
FAAS TREAT जपनात् तद्वाच्यं गायत्रीप्रतिपाद्यं ब्रह्म मवतीति 
ज्ञानाच वेदिक सन्ध्या भवति ॥ ५७७ ॥ 



¢ पतन्त 
१८२ मह् निवाणतन्तम् 

Beat As दा रातं क दङधाऽपि AT | 

ATTY | 

विप्रादिस्वेवणानां विहिता तान्तिकी fear | 
तयेव कथिता नाथ सम्पा 

अन्यषामिति | ees ब्रह्ममन्त्ोपासकभिच्नानान्तु aaa 
दिनेशाय सूर्यायाघ्यदानं तथा मायत्रीजपनं वैदिकी सन्ध्या मवति ॥ ७८ ॥ 

जथाऽहिककमणि मन्लजपानां नियममाह जष्टोत्तरमित्यादिना | शतमपि 
अष्टोत्तरमेव | ada वैदिके ahah च | we ॥ 

ततः आगमोक्तविधितः i ८० }; 
अथ सन्ध्याविध्यपेक्षितत्रिकालक्रममाह प्रातसित्यादिना | सूर्थस्योदयो 

यत्रे स सूर्योदयः काठः |} ८१ ॥ 
पूवे श्रीसदारिवेन सर्वेषां ब्ाह्मणादिवर्णानां sae कटौ युगे ताम्विक 

एव कमेण्यधिकायेऽम्तीव्युक्छम् | सम्प्रति तु ब्राह्मणक्षत्रियवेदयानां वैदिक्यामपि 
सन्ध्यायामधिकारोऽस्तीद्युच्यतं wae मन्वाना श्रीदेव्युवाच विपरादी- 
त्यादि tl <> | 



STATA: १९३ 

तदिदानीं कथं देव विप्रान् वैदिककम 
नियोजयसि तत्सवं विशेषाद क्तमहेसि ॥ ८३ il 

श्रीसदारिव उवाच | 

सत्यं बवीषि aaa सर्वेषां तान्विकी क्रिया | 
लोकानां मोगसोक्षाय स्वैकम॑सु सिद्धिदा | ce ॥ 
यन्तु वह्यसावित्री यथा भवति वेदिकी | 

तथेव तान्विकी ज्ञेया पररास्तोमयकर्मणि ॥ < ॥ 
अतोऽत्र कथितं देवि दिजानां sae कलौ | 
गायत्रयामधिक्रोऽस्ति नान्यमन्वेषु किचित् ८६ | 

ताराया कमलाया च AMAA यथाक्रमात् | 
वाह्यणक्षत्नरियविखां सावित्री कथिता कलौ ।॥ ce ॥ 
दिजादीनां saa sa: परमेश्वरि । 
सन्घ्येयं वेदिकी Mee पागेवाहिककम्मणाम् ।॥ ce ॥ 
अन्यथा BAA: केवलैः सिदिमाग्मवेत् | 
सत्यं सव्यं पुनः सयं सल्यमेतन्न Ga: ।॥ ८९ ॥ 

नियोजयसि पवत्तेयसि ॥ ८३ ॥ 
अत्रोत्तरं श्रीसदारिव उवाच सव्यमिव्यादिमिः ॥ ८४-८६ ॥ 

ताराचेव्यादि | कलो युगे यथाक्रमात् करमेणेव बाह्यणक्षत्रियविद्ान्ताराया 
प्रणवादयया कमलाया श्री वीजाघया वाम्मवा्या Taisen सावित्री गायत्री 
कथिता ॥ ८७ ॥ 

द्विजादीनामिति । हे परमेश्वरि द्विजादीनां ब्राह्मणादीनां ae 
प्रमेदाथन्ताम्तिकाणामाहिककमेणां प्रागेवेयं वैदिकी सन्ध्या करणीया 
प्रोक्ता I ८८ ॥ ८2 I 

25 



महा निर्वाणतन्वम 

ओ ततत् वद्य Was मो च्छ 

आसनं वसनं पात्रं रय्या यानं निकेतनम् 

गृह्यक ब्त वच्छात् स्वच्छ TAS 

तमाप्याह्विककर्माणि स्वाध्यायं TSE वा | 

गृहस्थो नियतं pales fase: ॥ ९२ ॥ 
पुण्यतीर्थं पुण्यतिथौ ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः 
जपे दानं प्रकुघाणः श्रेयसां निख्यो भवेत् tl ९३ 

कलटावच्गतप्राण नोपवासः मरास्यत 

उपवास्प्रतिनिधावेकं दानं विधीयत ॥ ९४ ॥ 

नि water भवेत् | 

daa sas ज्ञेयो ate: सच्कियान्वितः ॥ ९५ ॥ 

सवत्सरपक्षाणामारम्भदिनमम्बिके । 

चतुर्दर्यष्टमी शुदा तथेवेकाद्री कुहूः ॥ ९६ ॥ 
निजजन्मदिनश्चैव पित्रोमरणवासरः | 
बैघोतसवदिनञ्ैव पुण्यकालः प्रकीततितः ॥ ९७ ॥ 

५ 

eae | हे देववन्दित काटात्ययेऽपि सन्ध्याविधानकार्व्यत्य- 

येऽपि अनातुरैर्जरादिनिमित्तकेनाऽपटुवेन रा्येमश्षच्छुमिर्मोक्षाकाङक्षिभिजने 
ओ agate saad वेदिकी तान्तिकी च सन्ध्या कत्तव्या | ९.० ॥ 

Tas वम्तुजातम् गृहसम्बन्धि aq वस्तु ॥ ९१ ॥ 

स्वाध्यायम् वेद्राध्यायनम् | ९२-९५ II 
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भर्तैव योषितां तीर्थं तपो दानं ad गसः | 

स्मात् Take नारी पतिसेवा समाचरेत् i 

पत्युः fa सदा कयात् वचसा पस्चियेया । 

तदान्ञानुचरी भूत्वा तोषयेत् पतिबान्धवान् ॥ ५०२ ॥ 

नेक्षेत पति REM श्रावयेननैव TIA: | 
नापियं मनसा वापि aces: पतिता ॥ १०३ ॥ 

कायेन मनसा वाचा स्वेदा पभियकमेमि 

या प्रीणयति मत्तारं सेव ses SAH 908 Il 

arate निरीक्षेत नान्येः सम्भाषणञ्छरत् | 
न चाङ्गः दरोयेदन्यान भत्तेराक्ञानुसारिणी ॥ ५०५ ॥ 

अथ जयपदानविधावयेक्षितं god पुण्यती्ेच्व क्रमत जह मासे- 

त्यादिभिः | BE: नष्टचन्द्रकखाऽमावास्या |} ९६-२,< ॥ 

अथ सखीधर्मानाह् न तीर्थत्यादिभिः सप्तभिः ॥ १०० ॥ 

सर्वात्मना स्वप्रयज्ञेन ! १०८१ ॥ 
परिचयैया सेवया ॥ १०२-१०५५ ॥ 
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> = भम तं . सम्प {योने | 

क्ये पतिबन्धूनां न Sarat भ्वेत् कचित् Il T 

अक्ञातपतिमयादामक्ञातपतिसेवनाम् । 

नोदाहयेत् पिता बालखमक्ञातधमशासनाम् ॥ १०७ ॥ 

नरमांसं न YSN नराज्रृतिपरस्तथा । 
TERS गाश्च मांसादान रसवजितान् ॥ १०८ ॥ 
फलानि प्राम्यवन्यानि मूलानि विविधानि च । 

मृमिजातानि सर्वाणि भोञ्यानि सखेच्छया Ret ॥ १०९ ॥ 
अध्यापनं याजन विप्राणां aaa | 

अक्तौ Aba व्रत्तेर्जिर्वाहमाचरेत् ॥ ११० ॥ 
TITS सदृत्तं संग्रामो भूमिशासनम् | 
अत्रारा्तौ वणिष्त्तं शुद्र वृत्तमथाश्रयेत् ॥ १११ ॥ 
बाणिभ्याराक्तवेद्यानां शदरवत्तमदूषणम् | 
शुद्राणां परमेरानि सेघावृत्ति विधीयते ॥ 992 i 

AGA स्वाधीना ॥ १०६ ॥ १०७.॥ 

वहूपकारकानिति गोविरोषणेन तद्धोजननिपेषे tasted: | मांसादान् 
मांसमक्षकान् DART, | रसवर्जितान् आस्वादशून्यान् । १०८ |} १०९ I] 

जथ ARITA अध्यापनमित्यादि | ११०॥ 
अथ क्षत्रियवृत्तमाह् राजन्यानामिलयादेकेन | aT संग्रामभूमिकासनरूपे 

सद्वृत्ते | 222 ॥ 
अथ वैश्यानां aeons sae वाणिज्येव्यादिनैकेन । वैरयानाम पि 

वाणिज्यमुत्तमं वृत्तम् |] 222 1 
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सामान्यानां तु वणानां विप्रत्रच्यन्यवरत्तिपषु | 

अधिकारोऽस्ति देवेसि देहयाचाभरसतिदये ।॥ ५५३ ॥ 
atest निमेमः रान्तः सत्यवादी Redes: | 

निर्मत्सरो निष्कपटः स्ववृत्तौ बाह्यणो मवेत् ॥ १४ ॥ 
मध्यापयेत् पुत्रबुदया रिष्यान् सन्मागवत्तिनः | 

सर्वलोकहितैषी स्थात् पक्षपातविनिर्मखः ॥ ५१५ ॥ 
मिथ्यालपमसुयाच्च व्यसनापियमाषणम् | 

नीचैः प्रसक्ति दम्भ Ga ARS ॥ ५५६ ॥ 

युयुत्सा गर्हिता सन्धो सम्मानः SISTA | 
BIS वा युद्धेषु राजन्यानां वरानने ॥ ११७ ॥ 

wer स्यात् प्रजावित्ते गृह्णीयात् सम्मितं करम् | 

रक्षन्नङ्खीक्तं धर्म पुत्रवत् WAL प्रजाः ॥ ११८ ॥ 

न्याये युद्धं तथा सन्धि कमोण्यन्यानि यानि च | 

मन्त्रिभिः सह् pata विचायं सवेथा नुपः il ५१९ ॥ 

यथ वर्णसङ्कराणां aE सामान्यानामित्यादिनैकेन } ११३ | 

अथ ब्राह्मणधर्मानाह अद्रषेव्यादिमिः | निममः देहादिविषरयक्रममता- 

Bea: | Aiea: संयतचित्तः ॥ 222 ॥ १२१५॥ 

faa | असूयाम् गुणेषु सत्स्वपि aaa दोषारोपणम् | 
व्यसनम् द्यतादिकमे । दम्भम् स्वनिष्ठबहुमान्यत्वनिमित्तकचित्तसमु्- 

तिम् ॥ ११६ ॥ 

अथ राजन्यधर्मानाह् युय॒त्सेव्यादिमिः | हे वरानने अति प्ररंसनीयवदने 

राजन्यानां क्षत्रियाणां सन्धौ संमेखने सति युयुत्सा gear गर्हिता निन्दिता 
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(आकार कि MISA योखव्यं 
करणीया यथादायं सन्धि कय 

५ इ Ge उपायः साधयेत् कायं यु 

स्यान्नीचसङ्ादिरतः सदा विदः 

धीरो विपत्तौ दक्षश्च शीट्वान 

न हन्यान्मूच्छितान् युद्ध UWA पराङ्पुखान् | 
वलानीतान् रिपून् देवि रिपुदारशिश्ूनपि ॥ १२४ ॥ 
जयलब्धानि वस्तूति सन्धिप्राप्तानि यानि च | 

वितरे्तानि सेन्येभ्यो यथायोग्यविभागतः ॥ ३२५ ॥ 
श्यं उत्तञ्च योद्धा ज्ञेयं राज्ञा पृथक् TIE | 
बहुसेन्याधिपं नेकं कुर्यादात्महिते रतः ॥ १२६ ॥ 

मवेत् । सन्धिस्तु तेषां सम्मानैरेवोत्तमो भवेत् | तेषां युद्धेषु तु ata वा जय 
एव वा उत्तमो भवेत् नतु पखायनादिकमिदयथेः 1 220-222 ॥ 

पुरस्क्रिया सत्कारः | यथाबलम् बरुमनतिक्रम्य बरुपूवेक- 

नियः ॥ १२०॥ १२१॥ 
विरतः विरक्तः | धीरो Stata | दक्षोऽनर्सः (| १२२ ॥ 
निपुण zene । दुर्संस्करि दुःखेन गच्छति विपक्षो यत्र asia 

पवतपरिखाप्राकारादिमिः दुर्गमं नगरम् तस्य संस्करे ।॥ १२३ !॥ १२४ 
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ate नोऽपि न
 

स्वयं वा WEST वा प्रजासाघान् विरोकयेत् | 

एवं खजनभरत्यानां भावान् पदयेन्नराधिपः ।॥ 5२९ ॥ 
कऋोधादम्भात् MUST सम्मानं चासनं तथा | 

सहसा नैव कन्तेव्यं स्वामिना तचदरिना ॥ ३३० ॥ 
सेन्यसेनाधिपामात्यवनितापयसेवकाः 
पाटनीयाः सदाषाश्चेत् SSA राज्ञा यथाविधि il sho ॥ 
SIMA बालश्च सृतवान्धवान् | 
ञ्वराभिभूतान् asia रक्षयेत् faa: ॥ ३३२ ॥ 
Saat started वृत्तं विद्धि सनातनम् | 
येनोपायेन लोकानां देहयाघ्रा ्रसिद्धति ॥ १३३ ॥ 

वितरेत् दद्यात् ॥ १२५१२५७ ॥ 

वहुश्रुतदव्यादि | बहुमानोऽपि भूरिसम्मानोऽपि राजा निदम्भो भूरि 
सम्माननिमित्तकचित्तसमु्तिदूत्यो भवेत् ॥ १२८ | 

स्वयंवेत्यादि | चरदृष्टया अन्यतखानुसन्धानप्रवीणो मृदपुरुषश्चर 
तद्रपया दृष्टया | प्रजामाबान् प्रजानाममिप्रायन् चेष्टा aT ॥ १२९ 

दम्भात् राज्यादिनिमित्तकाचिततोसुक्यात् |] १२० ॥ १२१ 
मृतवान्धवान् सरता बान्धवा येषां तथाभूतान् ॥ १३२ 

अथ वेदयाचारान् वक्तुमुपक्रमते वेर्यानामिव्यादिभिः। 
ज्यकर्मरूपेणोपायेन | देहयात्रा शरीरनिर्वाहः ॥ १३३ | 

कृषिवाणि 
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अतः स्वात्मन ह प <; 
प्रमादव्यसनाटस्यं सिय्याराटयं विवजयेत् ॥ ५३४ ॥ 

Rina a तन्मूल्यमुमयोः सम्मता रिषे 
परस्यराङ्ञीकरणं ऋयसिदिस्ततो मवेत् ॥ १३५ ॥ 
मत्तविक्षिप्तवाखानामरिप्रस्तन॒णां प्रिये ¦ 
रोगविश्रान्तबुदीनामसिद्ा दानविक्रयो ॥ 5५३६ ॥ 

कयसिद्धिरटष्टानां Woe मवेत् 

विपयये तदृगुणानामन्यथा भवति क्रयः ॥ १३७ ॥ 
कुञ्चरो्रतुरङ्ाणां TATA | 

वषातीतेऽपि तत्केयमन्यथा wets ॥ १३८ ॥ 
धमाथेकाममोक्ाणां भाजनं मानवं वपुः | 
अतः HOR aaa न सिदेन्मम शासनात् il १३९ ॥ 
यवगोधूमधान्यानां Seat वष गते प्रिये | 
युक्तश्यतुथां घातूनामष्टमः परिकीतितः ॥ ४० ॥ 
ऋणे Bu च वाणिज्ये तथा स्वेषु कमसु | 
यचदङ्कीचरतं TERA शास्रसम्मतम् ॥ १४६१ Il 

सर्वात्मना सवेप्रकारेण || १३४ II 
निश्िव्येत्यादि | निश्चित्य निर्णीय । तन्मूल्यम् निश्ितवस्तुमूल्यमपि 

fafa | उभयोः किकरेतृक्रयकारकयोः ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 
अदृष्टानाम् वस्तूनास् | विपर्यये Aa ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 
THA: मानववपुःकरेयः || १३९ 4 
उत्तमर्णेन मूक्धनादधिकं A SM: | १४० th १४१ | 
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तनिद्रो जितेन्द्रियः | 
मत्तो निरास्यः Faas भवेन्नरः ॥ १४२ ॥ 

प्रभु्विष्णुसमो मान्यस्तज्जाया जननीसमा । 

 मान्यास्तहान्धवा weakest सुखेप्सुमिः ॥ १५४३ I 

aafaatt मित्राणि जानीयात्तदरीनरीन् | 

सभीतिः सवदा तिष्ठत् प्रभोयज्ञां प्रतीक्षयन् ॥ १८४ ॥ 

अपमानं गहच्छिद्रं गुप्त्यथ कथितञ्च यत् | 

AB यच्च गोपयेदतियलतः ॥ ५४६५ ॥ 

अलोभः स्यात् स्वामिधने सदा स्वामिहिते रतः | 

तत्सननिघावसद्भषे कीडां हास्यं IRS ॥ १४६ ॥ 

न पापमनसा saat तद्रृहकिङ्करीः | 
विविक्तराय्यां aera ताभिः सह् विवजेयंत् see ॥ 

प्रभोः शय्यासनं यानं वसनं भाजनानि च | 

उपानद्भूषणं शास्रे नात्मार्थं विनियोजयेत् ॥ ५४६८ ॥ 

क्षमां करुतापराधश्चेत् प्राथयेद्यलतः प्रमोः । 
प्रागल्भ्यं परौदवादञख साम्याचारं विवजयेत् ॥ १४९ ॥ 

दक्षः शुचिः सत्यभाषी 1 

अथ सेवकधर्मानाह दक्ष इत्यादिभिः । दक्षः आत्सकारयेषु चतुरः | 

afi: स्वच्छः | अप्रमत्तः निजकार्येषु सावधानः ।॥ १५४२१४६ ॥ 

न पापेव्यादि | पापमनस्ता तस्य स्वामिनो गृहकिङ्करीरपि न पर्येत् 

का वार्ता तलन्नीपुच्यादीनाम् | विविक्तशय्याम् रहःशयनम् । ताभिः स्वामि- 

गरहकिङ्करीमिः ॥ १४७ ॥ १४८ il 
म्रागर्भ्यम् धाष्टयेम् ! १४९. ॥ 
26 
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i SSR तथाऽ दानम् | 

तथाऽने च पने च वर्णमेदो न विद्यते ॥ १५१ uy 
a. 

श्रीदेव्युनाच | 
es 

TETAS सेम ie SF,
 त् 

तत्सव श्रोतुमिच 

asia उवाच | 

कुःखपूजावि्धा देवि चक्रानुष्ठानमीरितम् 

विदयोषपूजासमये TT साधकोत्तमः ॥ ५५३ ॥ 
भरवीचक्रविषये न तादृङ्नियमः Ha | 

यथासमयमासाय कुयाचक्रमिद्ं WA ॥ ५५४ ॥ 

विधानमस्य वक्ष्यामि साधकानां शुभावहम् । 

आराधिता येन देवी तूणं यच्छति वाञ्छितम् ॥ १११ ॥ 
अदानम् भोजनम् | ऋते विना | १५० ॥ 
उभयत्र भैरवीचक्रे तत्वचक्रे च ॥ १५५१ ॥ 
अथ भेरवीचक्रतत्वचक्रयोर्विधानं श्रोतुमिच्छन्ती श्रीदेव्यवाच किमिद- 

मित्यादि |} १५२ ॥ 

एवं प्रार्थितः सन् श्रीसदारिव उवाच कुलपूजेत्यादि | तत्कुर- 

PUMA चक्रानुष्टानम् ।॥ १५३ ॥ १५४ ॥ 
अस्य भेरवीचक्रम्य | येन भैरवीचक्रविधानेन | यच्छति ददाति ॥ १५५॥ 



आ्माट्टास २०३ 

[| Re i 

संक्षेपपूजाविधिना तत्र gat समाचरत् ॥ 
विरोषमन्र वक्ष्यामि श्छणुष्वाऽमरन्दित | 

गुर्वादिनवपाच्राणां नात्र स्थापनमिष्यः 

भैरवीचक्रानुष्टानमेवाह कुखाचायं इत्यादिभिः | कुखाचायंः कुरगुर 

CHA रमणीयायां सुव्युत्तममासनमास्तीर्याऽञच्छाय PATA ईः वाज्य 

नाऽखबीजेन फटा संशोध्य च ततस्तत्राऽऽपने उपविरत् ॥ १५६. Il 

सिन्दुरेणति | ततः सधीः कोविदः fers कुसीदेन २क्तचन्दनेन 

Set जलेन वा त्रिकोणं मण्डलं तद्रदिश्यतुरसच्चतुप्कोणच्च मण्डलं 

रचयेत् ॥ १५७ ॥ 
विचिन्रेवयादि । ततःपरं विचित्रं विविधानि Paracas 

यत्रेवम्भूतं घटमानीय दध्यक्षतविश्रक्षितं दधाऽश्वतेश्च Th Ge: Tea सुत्त 

सिन्द्रतिर्कैरन्वितं संयुतं कपूरादिभिः gas: पृण छत्व प्रणवन जा - 

करिण GA HOSS संस्थाप्य च साधको धूपदीपो तं प्रदशयत् । १५८ ॥ १५९. | 

सम्पूज्येति | ततो गन्धपुप्पाभ्यां घटं संपूज्य तत्रेष्टदेवतां चिन्तयत् । 

सच्िन्त्य च gate संक्षेपपूजाविधिना तत्र ककरो इष्टदेवतायाः पूजा 

समाचरेत् कुर्यात् ॥ १६० ॥ १६१ 



२०४ महानिर्वाणतन्तेम् 

यथेष्टं त्वमादाय संस्याप्य पुरतो चती | 

प्रोक्षयेदखमन्त्रेण FeV ASST | ३६२ ॥ 

अचखियन्वरे गन्धपुष्पं दा तच विचिन्तयेत् | 

आनन्दभेरवीं देवीं आनन्दभेखं तथा ॥ १६३ ॥ 

नवर्याोवनसम्पन्नां तरुणारूणविग्रहाम् | 
चार्टासासतामाषरष्टुसददनपट्जाम ॥ ५६९ ॥ 
नृयगीतकरतामोदां नानाभरणमृषितास् । 
विचिच्रवस्नां व्यायेत् वराभयकराम्बुजाम् ॥ ३६५ I 

इत्यानन्दमयीं SATA स्मरेदानन्दभेरवम् ॥ १६६ I 

यथेष्टमिति | ततो वती साधको यथेष्ठं तत्वं म्ादिकमादाय 

Ras संस्थाप्य चाऽखरमन्तेण फट! प्रोक्षयेत् जलेन सिच्चेत् दिव्यदृष्टया- 
ऽवलोकयेच |] १६२ I 

अलियन्त्े इत | ततोऽख्ियन्त्वे qaqa गन्धपुष्पं दत्वा तत्राऽखियन्त् 

एवाऽऽनन्दभेरवीं देवीन्तथा ऽऽनन्दभेरवं देवं विचिन्तयेत् ॥ १६३ ॥ 
आनन्दभैरव्या ध्यानमेवाह नवयोवनसम्पन्नामिति | नवयौवनसम्पन्नां 

नवीनतारुण्यं BI | तरुणारुणविग्रहाम् नवीनसूय॑सदशदेहाम् | चारु- 

हासाखतामाषोछसद्रदनपङ्कजाम् चारुहासेन मनोहरहसनेनाखतमाष्रया सुधातुल्य- 
भाषणेन चोष्छसदे दीप्यमानं वदनपङ्कजं ganas यस्यास्तथाभूताम् | वृत्य- 

गीतङ्ृतामोदाम् नृव्यगीताभ्यां कृत आमोद आनन्दो यया ताम् | नानाभरण- 
भूषिताम् अनेकविधभूषणालङ्कृताम् | विचित्रवसनाम् विचित्रमद्भूतं वसनं 
वसं यस्यास्ताम् | वराभयकराग्बुजाम् sag कराम्बुजयो यस्या 
स्ताम् | एवम्भूतामानन्दभेर्वी ध्यायेत् | इव्येवमानन्दभेरवीं ध्याला आनन्द- 
भेरवं स्मरेत् ॥ १६४-१६६ ॥ 
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णिकमटेन सधाब्यपात्रम् 

aan offsuit दधतं स्मरामि ॥ १६५७ ॥ 

व्यातेवमुभयोस्तत्र सामरस्यं विचिन्तयन् | 
प्रणवादिनमोऽन्तेन aaa देशिकः 

संपूज्य गन्धयपुष्पाभ्यां शोधयेत् कारणं ततः । ३६८ ॥ 

पारादिधिकबीजेन स्वाहान्तेन FE: | 

अष्टोत्तररशतावृच्या जपन् हेतुं वि्ोधयेत् ॥ १६९ ॥ 

गृहकाम्येकचित्तानां went sas कल | 
आदयतच्छपतिनिधौ विधेये AIA ५७० I 

आनन्दभैरवध्यानमेवाहैकेन कर्पूरपूरधवकमिति | कपूरपूरधवकं कपुर - 
प्रवाहवच्छुभ्रम् | कमखायताक्षम् कमख्वदायते Peat अक्षिणी यस्य तम् 

दिव्याम्बराभरणभूषितदेदकान्तिम् दिष्येरम्बरामरणेवेख्विभरषणेभषितोऽल्ड्ङतो 

यो देहस्तत्र कान्तिरधिकरा atta तथाभूतम् | वामेन पाणिकरमलन् 

gana मयस्मन्वितं पत्रं दक्षेण पाणिकमल्न BST Sas दधतमानन्द- 

aed स्मरामि चिन्तयामि ॥ १६९७ |} 
ध्यात्वेति | एवसुभौ ध्यात्वा तत्राऽखियन्ते उमयोर्भैरवीभेरवयोः 

सामरस्यमेकरस्यं विचिन्तयन् fre: साधकः प्रणवादिनमोऽन्तेन नाममन्लेण 

गन्धपृप्पाभ्यां तो GIST ततः कारणं मधं शोधयेत् ॥ १६८ Il 
ननु केन मन्त्रेण मं रोधयेत् तत्राह पाशादीत्यादि | स्वादान्तेन ATT ST 

यस्थेवम्भूतेन पाशादित्रिकयीजेन ओं हयी “ क्रोमिति बीजत्रयेण अष्टोत्तरशताव्रत््या 
इममेव मन्तं जपन् Tora देतु मय॑ विदोधयेत् ॥ १६९ ॥ १७० tt 



ase महानि्वाणतन्म् 

स्वमावात् कलिजन्मान 

तद्रपेण न जानन्ति Ake Grae 

स्तषा प्रतिनिधा STATA पावति I 

व्यानं देव्याः TAIN स्वेष्टमन्तजपस्तथा | १७३ ॥ 

तस्तु sda wedi यानि च | 

प्रत्येकं इतघ्ाऽनेन मनुना चाभिमन्तयेत् ॥ १७४ I 

सवे वह्यमयं at निमीस्य नयनटहयम् | 

निवेय पूववत् काव्ये पानमोजनमाचरेत् ॥ १७५ ॥ 

मधुरत्रयमवाह् दुग्धभित्यादि | wfeed मयस्वरूपम् । इदं 
मध्रुरयत्रम् |॥ १७६१ | 

aim TAIZ | १७२ | 
॥ 

अत इत्यादि. ¦ हे पावेति अतो हेतोः तेषां कलिजन्मनां रोषतत्तवस्य 

rea प्रतिनिधां दैव्याः पदाम्भोज ध्यानं विधेयम् तथा Sencar जपो 
विवयः ए 292 ॥ 

Ay 36 

ry 

ततस्त्िति | ततः परं पठ्खदीनि sterdifa यानि पाप्ततत्त्वानि 

तानि TAS चतध) जप्यमाननानेन at ही" क्रो" स्वाहेति मनुनाऽभिमन्वयत् 

Baa eas: || १७४ | 

सवमिति | ततो नयनद्वयं निमील्य सर्वै मदयादितच्वे ब्रह्ममयं ब्रह्मस्वरूपं 

ध्यात्वा पूषैवत् काल्ये निवे च पूरवैवदेव पानभोजनमाचरेत् ॥ १७५ ॥ 
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इदन्तु भैरवीचक्र सवेतन्तेषु गोपितस 

aaa कथितं AF AIT परात्परम् ।॥ १५७६ | 

वाहो भैरवीचक्रे तचचक्रेऽपि पाति | 

we 

विना परिणयं वीरः साक्तिसेवां समाचरन् | 

परस्मीणामिनां पापं प्रप्नुयान्नाच्र BWA: । १७८ I 

सम्प्राप्ते भैरवीचक्र स्वे वणाः हिजोत्तमाः | 

निवत्ते भैरवीचक्रे स्त वर्णाः प्रथक् प्रथक् ॥ १७९ ॥ 
नात्र जतिविचारोऽस्ति नोच्छिष्टादिविवेचनम् | 

चक्रमच्यगता वीरा मम रूपा नराख्यया | ace ॥ 

न देराकाटनियमो न वा पाच्रविचारणम् । 

येन assed द्रव्यं चक्रेऽस्मिन् विनियोजयेत् ॥ १८१ ॥ 

दूरदेशात् समानीतं पक्त वाऽपक्तमेव वा | 

वीरेण पाना वापि चक्रमध्यगतं शुचि ॥ ३८२ ॥ 

serra महेदानि far: स्व भयाकुलाः | 

विभीतास्ते पलायन्ते वीराणां बह्यतेजसा ।॥ १८२ ॥ 

अथ भैरवीचक्रस्य माहात्म्यं वर्णयितुमुपक्रमते haere 

I १७६ । १७५७ | 

परिणयम् विवाहम् । १७८ ॥ १७९. Il 

अत्र WAH |} १८० ॥ 

द्रव्यं मद्यादि I १८१-१८३ ॥ 



२०८ महानिवाणतन्तरम् 

पिशाचा गुह्यका यक्षा वेतालाः ऋूरजातयः 
Jar Fares दूरं गच्छन्ति साध्वसः 
aa तीर्थानि सर्वाणि महातीथादिकानि च 

सेन्द्रामरगणाः GA तत्रागच्छन्ति सादरम् ॥ ८५ ॥ 
चक्रस्थानं Heda स्वती्थाधिकं रिवे | 

त्रिदशा यत्र वाञ्छन्ति तव नैवेयसुत्तमम् ॥ १८६ ॥ 
लेच्छेन श्चपचेनापि किरातेनापि soar । 
आमं पक्त यदानीतं वीरहस्तापितं शुचि i १८७ tl 

ष्टा तु भैरवीचक्र मम रूपांश्च साधकान् । 
मुच्यन्ते TEP: कलिकल्मषदूषिताः ॥ १८८ ॥ 
Tae BOM तु न PISA | 
Tay स्वेदा वीरः साधयेत् कटूसाधनम् ।॥ 98 ॥ 

चक्रमध्ये DTS AB FATT | 
निष्ठीवनमधोवायुं वणभदं aS) १९० ॥ 
करान् खलान् WE पापान. नास्तिकान् PSST, | 
निन्दकान् PEAT च्छादूरतरं यजेत् ॥ १९१ ॥ 
खेहा्ययादानुरक्त्या BAR प्रवेरायन् । ̀  
PEM परिभ्रष्टो वीरोऽपि नरकं बजेत ॥ १९२ ॥ 

साध्वसं सभयम् |} १८० Il 

तत्र चक्रस्थाने ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ 
BUT जातिविशेषेण | आमम् अपकम् | १ ८७- १९१ ॥ 



SAIS: २०९. 

व्रह्मणाः AT 

POTN ये वे पूम्यास्ते देववत् सदा ॥ १९३ ॥ 

व्णाभिमानाच्करे त॒ TRE करोति यः | 

स याति घोरनिर्यमपि वेदान्तपारणः ॥ १९४ ॥ 

चक्रान्तर्मतकौलानां साधूनां YA | 

साक्षाच्छ्विस्वरूपाणां WRIST मवेत् कुतः ॥ १९५५ ॥ 
याघदसन्ति चक्रेषु Ff य ITT: BART: 

तावत्तु WAAAY: दिवरासनात् I १९६ | 

चक्राहि-निःसताः Gal खसवणोश्रमोदितम् | 

लोकयाच्राप्रसिदय्थं BY: FH प्रथक् PEE il 9९७ ॥ 
gaggia रावसुण्डचितासनात् | 

चक्रमव्ये GE Aa तत् HS टमते Te: } १९८ ॥ 

भेरवीचक्रमाहात्म्यं को वा वक्त क्षमो मवेत् | 

WHAT प्रक्वणः स्वैः पपिः परमुच्यते ॥ १९९ ॥ 

षण्मासं भूमिपाः स्यात् वषे AS: स्वयम् | 

नित्यं समाचरन मत्यां बह्यनिवाणमाप्नुयात् । २०० ॥ 

मयाद्यानुरक्स्या मयदेतुकेनानुरागेण ॥ १९.२-- १९.१२ }) 
चरेयुः FAN १९६ UW १९.७ I 

पुरश्चर्येत्यादि | दवसुण्डचितासनात् रवासनात् मुण्डासनात् 

चित्तासनाच यत् HS कमते ॥ १९.८ ॥ १०.९. ॥ 
27 
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बहुना किमिहाक्तेन सत्यं जानीहि कालिके । 
इहामुत्र Ga Heal हि नापरः il २०१५ ॥ 
कटेः Teas स्वेधमविवस्ित | 
गोपनात् SI BSS नारकी मवेत् ॥ २०२ ॥ 
कथितं भैरवीचक्र मोगसोक्षेकस्ाधनम् । 
तच्चक्रं Pea साम्प्रतं वच्मि तत् श्णु ॥ २०३॥ 

Tah चक्रराजं दिव्यचके तदुच्यतं । 

TIPE: सर्वेषां बह्यज्ञान् साधकान् विना ॥ २०४॥ 

परवह्योपासका ये ASIN बह्मतत्पराः | 
रुदान्तःकरणाः रान्ताः सवेप्राणिहिते रताः ॥ २०५ ॥ 
निविकारा निविकल्पा दयादील cera: | 
सल्यस्ल्पका STARA एवात्राऽधिकारिणः ॥ २०६ ॥ 
बह्यभावेन FSS ये परयन्ति चराचरम् | 
तेषां तखविदां पुंसां तचचचक्रेऽधिकारिता ॥ २०७ Il 
सवै बह्ममयं भावश्केऽस्मिस्तखसंकज्लके । 
येषामुत्पद्यते देवि त एव तच्छचक्रिणः ॥ २०८ ॥ 

षण्मासमिति | भेरवीचक्रं षण्मासं समाचरन् मर्त्यो भूमिपालः 
स्यादित्येवमन्वयः || २ ० ०-२०२ II 

अत्र चक्रराजे AGH !} २०४ ॥ 
दान्ताः UIST: ! २०५ ॥ 
TA AAA |] २०६ I Row I 
भावो भावना विचिन्तनेव्यथः ॥ २०८ | 
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न घरस्थापनाऽत्रास्ति न WEA पूजनम् | 

सर्वत्र बह्यभवेन साधयेत् AGAMA | २०९ I] 

व्रह्यमन्वी बह्यनिठो मवेचचकरेश्वरः प्रिये | 

बह्यज्ञेः साधकैः AE तच्चक्रं समारभेत् Il २१० I 

रभ्ये स॒निमटे ssl साधकानां सुखावहं | 

विचित्रासनमानीय कस्पयेदहिमलखसनम् ॥ २१५ ॥ 

तन्रोपविद्य चक्रेराः सहितो वह्यसाधकेः | 

आसादयेत्त॒ taf स्थाप्येदग्रतः रिषे ॥ २१२ ॥ 

तारादिग्राणबीजान्तं TAS जपन् मनुस् | 

सर्वतच््ेषु चकरेरा इमं मन्तरमुदीरयेत् ॥ २१३ ॥ 

वरह्मापैणं ब्रह्यहविबरह्यामौ ब्रह्मणा हुतम् | 
Baa तेन गन्तव्यं बह्यकमसमाधिना ।॥ २१४ ॥ 

ततत्वसाधनम् तततव चक्रसाधनम् ॥ 202 | 220 I] 

अथ तत्वचक्रस्य विधानमाह् रम्ये इत्यादिमिः ॥ 222 Wl 

तत्र॒ कल्पिते विमलासने आसादयेत् आनयेत् तत्वानि मदाः 

दीनि Wl २१२ ॥ 

तारादीत्यादि | ततो मद्यादिषु सवेतखेषु तारादिप्राणबीजान्तं तारः 

प्रणव आदिर्यस्य स तारादि: प्राणबीजं हंस इति वीजमन्तो यस्य सः प्राण- 

वीजन्तः तारादिश्चासौ प्राणबीजान्तश्च तारादिपाणबीजान्तस्तं मनुम् ओ हंस 

इति मन्तं शतावर्या जपन् AHA इमं वक्ष्यमाणं मन्वमुदीरयेत् 1 २१३ ॥ 

मन्तमेवाह ब्ह्यपिणमिति ॥ २१४ ॥ 
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TT वा त्रिधा जप्ता तानि सवाणि BPTI | २१५ | 

FS: साधके; सार विदध्यात् पानभोजनम् ॥ ॥ 

Fara महेशानि बणभदं विबज्येत् 
SSAA न पानि | २५७ | 

ये कुवन्ति नरा मूढा दिव्यचकर प्रमादतः | 
कुटभेदं Was ते गच्छन्यधमां गतिम् । २१८ ॥ 

अत्: सर्वपरयन्नेन DAS: साधकोत्तमः | 
त्वचक्रमनष्ठेयं घमेकामाथेसु््ये ॥ २१९ ॥ 

श्रीदेव्युवाच | 

गृहस्थानामरोषण ध्मानकथयत् प्रभो | 
संन्ासविहितात् धर्मान् कपया वक्तमहेसि ॥ २२० ॥ 

श्रसदार्िवि उवाच | 

अवधृताश्रमो देवि कल। संन्यास उच्यते । 
विधिना येन कन्तेव्यस्तत् स्व ITT सास्प्रतम् ॥ २२१ ॥ 

ञ  सप्तवति । इमं मन्तं सप्तधा चधा वा जप्ला सर्वाणि तानि मचया्दीनि 
STITT |! २१५ ॥ | 

ब्राह्मेण मनुना ओ ` सच्धिदेकं ब्रहेति मन्तेण ॥ २१६ ॥ 
ब्रह्मचक्रे TAT | २ १७-२१९ ॥ 
एवमरषान् गृहस्थधर्मान् श्रवा अधूना संन्यासिधर्मान् श्रोतुमिच्छन्ती 

श्रीदेव्युवाच गृहस्थानामिव्यादि | २२० | 
एवं प्रेरितः सन् श्रीसदाशिव उवाच जवधूतेव्यादि | तत् विधानम् 

साम्परतमिदानीम् ॥ २२१ ॥ 
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अध्यात्मविद्यानिषुणः संन्यासाश्रममाश्चयत् ।॥ २२२ | 

विहाय set पितरौ fest भार्य पतिव्रताम् 
TASHA बन्धश्च USS मवत् Res 
व्राह्मणः क्षत्रियो वेद्यः SF: समान्य एव च॑ | 
कुलवधूतसंस्कारे पञ्चानामधिकारिति | 222 | 
MUTA TEER परितोष्या ्रानपि | 
aaa निख्याद्रच्छेन्निष्कामो विजितन्द्रियः ¦! २२९ ॥ 
आहूय asa बन्धून् म्रामस्थान् म्रतिवासिनः | 
प्रायाऽनुमतिमन्विच्छेद् गृहाज्जिगमिपुजनः ॥ २२६ ॥ 

तेषामनुक्ञामादाय प्रणम्य परदेवताम् । 

पराम प्रदक्षिणीचरय निरपेक्षो गृहादियात् । २२७ ॥ 
मुक्तः संसारपाशभ्यः RASA: । 
PUAT ब्रह्मज्ञं गत्वा संप्राथेयेदिदम् । २२८ ॥ 

संन्यासम्रहणविधानमवाह ब्रह्मज्ञाने Tae: | जध्यात्मविद्यानिएण 

AMAA: ।॥ २२२-२२४ ॥ 

सम्पाद्य साधयित्वा | अपरान् पित्रादिभिन्रान् | निर्ममः गहादिविषय- 
ममता्ूल्यः निख्यात् गृहात् | २२५ ॥ 

अनुमतिमन्विच्छेत् अनुज्ञामादयात् ॥ २२६ ॥ 

निरपेक्षः निप्ण्रहः | इयात् गच्छेत् ॥ २२५७ ॥ 

परमानन्दनित्रेत्तः परमानन्दे FAT: ॥ २२८ | 
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गृहाश्रमे परब्रह्मन् ममैतदिगतं वयः | 
प्रसादं कुह मे नाथ सन्यासम्रहणं परति ॥ २२९ ॥ 

निवृत्तगरहकर्माणं विचायं विधिवदुरः | 
दान्तं विवेकिनं वीक्ष्य हितीयाश्रममादिशेत् ॥ २२३० ॥ 

ततः दिष्य: कृतस्ञानो यतात्मा विहिताहिकः | 

ऋणत्रयविमुक्त्यथं देवर्षीनचेयेत् पितुन् ॥ २३१ ॥ 
देवा ह्या च विष्णुश्च AT खगणेः सह् | 
ऋषयः सनकायाश्च देवबह्यषेयस्तथा ॥ २३२ 
अत्र ये पितरः पूज्या वक्ष्यामि श्रृणु तानपि ॥ २३२ ॥ 

पिता पितामहश्चैव प्रपितामह एवं च । 

माता पितामही देवि तथेव प्रपितामही 
मातामहादयो ऽप्येवं मातामह्यादयोऽपि च । २३४ 

यत् प्राथयेत् तदाह गृहाश्रमे इत्यादिना ॥ २२९. ॥ 
सान्तस् उपरतचित्तम् |] २३२०} 

तत इति | ततः परं यतात्मा संयतमना: rea: कृतसरानो विदिताहिकश्च 
भूवा ऋणत्रयविमुक्त्यथं देवर्षीन् देवान् ऋषीन् पित॒श्चाचेयेत् पूजयेत् ।॥२३१। 

ऋण विमुक्त्यै ये देवा ऋषयश पूज्यास्तानाह देवा इत्यादिना | Fer 
च विष्णुश्च स्वगणैः सह cad देवाः संन्यासकमेणि पूज्याः | सनक आदयो 
येषां ते सनकाद्याः सनकसनन्दनसनातनायाः सनकसजातीया ऋषयः तथां 
देवषेयो नारदादयो HAVA भृगादयश्च पूज्याः ॥ २३२ Il 

अत्र संन्यासकमणि |) २३३ ॥ 
Naas पूज्यान् पितनेवाह् पिवेव्यादिना agar | एवं पित्रादि 

चन्मातामहादयोऽपि पूज्याः एवमन्वयः | आदिना परमातामहवृद्धम्रमातामहयो 
परमा तामहीबृद्धप्रमातमद्योश्च हणम् ॥ २३० ॥ 
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प्राच्यामृषीन् यजेदेवान् दक्षिणस्यां पितृन् यजेत् | 

मातामहान प्रतीच्याञ्र प्रूजयेन्न्यासकमेणि | २३५ ॥ 

र््ादिक्रमतो TNA दयं दयम् | 

देवादीन् कमतस्तत्राऽभवाद्य पूजां समाचरेत् ॥ २३६ ॥ 

समर्यं विधिवत्तेभ्यः पिण्डान् दयात् प्रथक् पृथक् | 

पिण्डप्रदानविधिना SAT पिण्डं यथाक्रमम् | 

BUA भूत्वा प्राथयेत् पितदेवता; ॥ २३७ ॥ 

तप्यध्वं पितरो देवा देपषिमातृका गणाः । 

गुणातीतपदे यूयमनणीकुरूताऽचिरात् ॥ २३८ ॥ 

FATA परणम्य च पुनः पुनः | 

ऋणत्रयधिनि्मु AMS प्रकल्पयेत् ॥ २३९ I 

ननु कस्यां कस्यां दिदि देवानृषीन् पितृश्च पूजय दित्यपेक्षायामाह 

माच्यामित्यादि | संन्यासकर्मणि देवानृषींश्च प्राच्यां पूवैस्यां दिशि यजेत् । 

दक्षिणस्यां fat पित्न् पित्रादीन् यजेत् | प्रतीच्यां पश्चिमायां fete 

मातामहान्मातामहपरभृतीन् यजेत् पूजयेत् ॥ २२३५ Ul 

अथ संक्षपतो देवादीनां पूजाया विधानमाह पूर्वादिक्रमत इत्यादिभिः | 

ूर्वादिक्रमतः पूर्वादिक्रमेण fray दिक्ष्वासनानां दयं दर्यं दयात् | तत्रासनानां 

रये ga कमतो देवादीनावाह्य तेषां पूजां समाचरेत् कुर्यात् ॥ २३६ ॥ 

समचर्चैत्यादि | देवर्षिपितृन् विधिवत् समच तेभ्यो देवर्षिपितुभ्यः 

पृथक् प्रथक् पिण्डान् विधिवददात् | वक्ष्यमाणेन पिण्डग्रदानविधिना देवादिभ्यो 

यथाक्रमं पिण्डं दत्वा HaTaegal भूत्वा पितृदेवताः प्राथयेत् ॥ २३७ ॥ 

ङि प्रा्भयेत्तत्राह तृप्यध्वमित्यादि | हे पितरो देवा देवषेयो मातरगणाश्च 

यूयं तृप्यध्वं गुणातीतपदे अतिक्रान्तगुणे पदे व्रजन्तं मामचिरादतिडीघ्रमेव 

युयमनृणी HET WW २२३८ ॥ २२९ ॥ 
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ह 
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Sa सर्वेषं तत्प्ता प्रपितामहः | 

HMMM BAIA सुधीः Veo ॥ 

उत्तराभिमुखो war qaaa कच्ितासने । 
आवाह्याऽऽत्मपित॒न देवि देयात् पिण्डं समचेयन ॥ २४१ ॥ 
प्रागग्रान् दक्षिणाय्ांश्च पशचिमाग्रान् यथाक्रमात् | 

पिण्डाथेमास्तरेदमानुदगग्रान स्वकमणि ॥ २४२ ॥ 
समाप्य श्रादकर्माणि गरूदर्ितवत्मना | 
युयुश्चुधित्तदुख्यथेमिमं मन्तं रातं जपेत् ॥ २४६३ ॥ 
ही ̀ त्रयम्बकं यजामह सुगन्धि पुषटिवधंनम् | 
FARE बन्धनान् म्रत्योमुक्षीय asada zee ॥ 
पासनानुसारेण वेयं ASSL | 

संस्थाप्य कटं तत्र गुरूः पूजां समारभत् \ २४५ ॥ 

£ 
> i pe Re, ॥ एण्य 

AAAS हंतुं दैयन्नाह् पिता dears | हि यतः सर्वेषामात्मेव 
पिति तयिता पितामहः प्रपितामहश्च म्यात् अतः आत्मनि परमातमनि 
आत्मनौऽपणार्थाय सुधीर्विद्रान् आत्मक्रियां कुर्यात् ॥ २४० ॥ 

संक्षपतः आत्मनश्च श्राद्धस्य विधानमाह् sansa हव्यादिनः ¦ 
आत्मपितृन् आत्मस्वखूपान् पित्रादीन् ॥ २४१ ॥ 

 प्रागन्रानिति | पिण्डाथे देवर्षिपितरुदेद्यकपिण्डदाना्थं यथाक्रमात् 
करमणेव प्राक् प्राच्यां दिद्यग्राणि येवां तान् प्रागमान् दक्षिणाम्रान् पथ्िमामश् 
दर्भान् कुशानास्तरेदाच्छादयत् | स्वकर्मणि आमश्राद्धक्रियायां a उदकः 
SSAA यषां तथाभूतान् SUAS |] २५२ ॥ २४३ ॥ 

तमेव मन्तमाह at ञयम्बकमिव्यादिकम् ॥ २४४ ॥ 
. उपासनेत्यादि । ततः उपासनाया अनुसरण रचितायां वेद्यां मण्डल- 

पूवकं कर्शं संस्थाप्य तत्र॒ कलो रिष्यस्येष्टदेवतायाः पूजां गुरः 
समारभत् ॥ २४५ | ` 



SOAS: २९ 

ततस्तु परमं A घ्याला STRAT ¦ 

विधाय पूजां FS वह्विस्थापनमाचरन् | २८६ \। 

प्रागुक्छसंस्क्रत बह्व AEB गुदः | 
ZA RIM समाहूय साकस्यं TTS FA ¡¦ २४०}; 

आद् व्याहुतिभिहेता SME प्रकच्पयेत् | 

प्राणापाना समानश्चादानव्यानां च वायवः । २६८ ॥ 

Tae ततः कुयादेहात्माष्यासमुक्त्ये 

पृथिवी ales वदहिर्वायुराकाङमव च ।॥ २४९ Il 

गन्धो रसश्च रूपश्च स्परोः SST यथाक्रमात् 

ततो वाक्पाणिपादाश्च पायूपस्थौ ततः परम् ॥ २५० ॥ 

तत्त्विति | ततस्तु चिप्ये्देवतापूजनादनन्तरं तु ब्रह्मज्ञो गुरुः परमं 

रह्म ध्यात्वा दाम्भववत्मना तस्य पूजां च विधाय वेदां वह्धस्थापनमाचरेत् 

कुर्यात् ॥ २४६ I 
मरागुक्तेत्यादि | ततः प्रागुक्तेन विधिना संस्कत वहो स्वकस्पोक्ताहुति 

स्वस्वकल्पे same दत्वा गुरुस्तं fret समाह्य तेन॒ areca 

हावयेत् ॥ २४७ Il 
आदाविति | आदो प्रथमतो भूरादिभि्व्याहृतिसिः साकल्यं हुता ततः 

प्राणहोमं शरीरस्थप्राणादिपञ्चवायुहोमं म्रकल्पव्रत् कुर्यात् । हदात्तव्यान् प्राणादीन् 

पञ्चवायूनाह प्राणेत्यादर्द्धेन | २४८ ॥ 
त्वेति | ततः परं देहातमाध्यासमुक्तये शरीरनिष्ठात्मच्वज्ञानविसुक्त्य्ं 

यथाक्रमं ada प्रथ्वीजलादिचतुरविंशातित्वदवनं क्यात् ¦ करमेणेव हवनीयानि 

चतुर्विशतित्वान्येवाह पएरथिवीस्यादिनाऽदङ्कार इत्यन्न fete सपाद- 
द्येन ॥ २४९ ॥ 

28 



२१८ महानिवाणतन्वम् 

a aga जिह्वा घ्राणं बुद्धीन्द्रियाणि च | 

मनो बुद्धिश्च चित्तच्वाहट्ूरो देहजाः क्रियाः ॥ २५१५ ॥ 
सर्वाणीन्ियकसमोणि IMA यानि च ॥ २५२ Il 

एतानि मे पदान्ते च शुदग्यन्तां पदमुच्छरेत् | 

ही ̀ अ्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासमिलयपि ॥ २५३ ॥ 

चतुरविरातितच्ानि कर्माणि दैहिकानि च | 

zaisal निष्कियो देहं म्रतवच्चिन्तयेत्ततः ॥ २५४ ॥ 

गन्ध इत्यादि | प्रथिव्यादिपञ्चतच्वहवनानन्तरं गन्धादिपञ्चतत््वानि 

यथाक्रमात् होतव्यानि | ततो वागादिपञ्चकर्मेन्द्ियाणि हदनीयानि । ततः पर 
श्रोत्रादीनि पञ्चवुद्धीन्ियाणि होतव्यानि | ततो मन आदीनि चत्वारि त्वानि 

हवनीयानि | ततो देहजा: क्रियाः होतव्याः |W २५० | २५१ ॥ 
सर्वाणीति | ततः सर्वाणीद्ियकमाणि यानि च प्राणकर्माणि तान्यपि 

हवनीयानि ॥ २५२ ॥ 

प्राणादिपच्चवायूनां प्रथिग्यादिचतर्विंदातितच्वानां देहज क्रियाणां सर्वेन्दरिय- 
कमणां प्राणादिवायुकमेणाञ्च होमस्य मन्तमाह एतानीत्यादिना । ga एतानि मे 
aed | aad च श्ुद्धयन्तामिति sata, ततो a” ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्पा ware । ततो fee: स्वाहैव्यप्युचरेत् । योजनया 
एतानि मे Beat at ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहेति मन्तो 
जातः । अनेनैव प्राणादीनि प्राणकमैपर्यन्तानि सर्वणि जुहुयात् । यथा 
प्राणापानसमानोदानव्याना मे डद्धयन्तां द्यी ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा 
भूयासं स्वाहेति प्राणादीन् जुहुयादिति | एवं सर्वत्र योजना ॥ २५३ ॥ 

चतुर्विंरतीत्यादि | एवं चतुर्विंशतितच्वानि दैहिकानि कर्माणि चौ 
हुत्वा निप्क्रियः क्रियास्यश्च निप्कान्तो भूवा ततो देहं खतवचिन्तयेत् | २१५४॥ 



अष्टमाट्टासः २४ ̂  

विभाव्य waa कायं रहितं स्वकर्मणा | 

VAI परमं बह्म यज्ञसूत्रं समुदरत् ॥ २१५५ ॥ 

a gl हूं इति मन्तरेण स्कन्धादुत्ता्य aa | 
यज्ञसूत्रं करे Bal Wear व्याहूतिच्यम् | 
वह्विजायां समुच्ायं घताक्तमनटे AIT २५६ I 
हुत्वेवसुप्वीतच्च कामबीजं समुचरन् ¦ 
feat शिखां करे करता saree नियोजयेत् ।॥ २५७ ॥ 
magia दिखे वं हि बाटरूपा तपस्विनी | 
दीयत पावके स्थानं गच्छ देवि aaa ते ॥ २५८ ॥ 
कामं मायां कूचमन्तरं बह्निजायामुदीर्यन् | 
तस्मिन् सुसंरछरते Tel शिखाहोमं समाचरेत् ॥ २५९ ॥ 

विभाव्येति | सवेकमंणा रहितं was कायं देहं विभाव्य विचिन्त्य 
तत् जगत्कारणत्वेनातिप्रसिद्धं परमं ब्रह्म स्मरन् सन् यज्ञसूत्रं यज्ञोपवीतं समुद्धत 

STEAL स्कन्धं नयत् |) २५५ ॥ 

एेमित्यादि | ततः aware ब्रह्मविजनः एः at इमिति मन्त्रेण 

यज्ञसूत्रं स्कन्धादुत्ताय करे हस्ते च कत्वा व्याहतित्रयं पटित्वा व्याहृतिद्यान्ते 
च वहिनायां स्वाहेति पदं समुच्वार्थ॑घृताक्तं घृतसंयुक्तं यज्ञसूमनलेऽमो 

क्षिपेत् ॥ २५६ ॥ 

हुत्वेति | एवं प्रकारेणोपवीतं यज्ञसूलममौ हुत्वा कामबीजं छ्वीमिति 
बीजं waa सन् शिखां छित्वा करे च करत्वा छतमध्ये नियोजयत् 

स्थापयेत् ॥ २५७ ॥ 

ब्रह्मेति | ततो ब्रह्मपुत्र sar नमोऽस्तुते इत्यन्तं मन्मुदीरयन् 
एतन्मन्त्रान्ते च कामं ्वीमितिमायां हीमिति wa हमिति अखं फडिति afe- 



1 ऋ दिखां saa ater 

तता मुक्तरिखासुचः प्रणमेत् दण्डव 

प्य तं दिप्यं दक्षकर्ण वदेदिदम् 

त्वमसि महाप्राज्ञ हंसः सो ऽहं विम 

निममो PREER: HAA सुखं AT २६४ ॥ 

जायां स्वाहति च बीजं कीक्तयन् तस्मिन् सुसस्छरते वहो चिखाया टोम॑समाचरेत् 

कुर्यात् ॥ २५८-२६० ॥ 
ब्रह्ममयो व्रह्मस्वखूपः 11 २६१ | 

द्विजन्मनाम् वब्राह्मणक्षत्रिययेदयानाम् इतरेषाम् वर्णसङ्कराणाम् |] २६२ 
२६३ 1 

ननु गुरूः विप्यस्य दक्षिणे कर्ण क्रि वदै दिव्यपेक्षायामाह तच्वमसीष्यादि | 
= Fas महामनीषिन् तत् जगत्कारणवतेनातिप्रसिद्धं परं aa त्वमेवासि 
AUS स परमात्मा a एवाहमस्मीति त्वं विमावय विचिन्तय । ies 
निममः पुतलादिविषरयकममताशूल्यो निरहङ्काते चि्यादिविषयनिमित्तकचित्त- 
समुन्नतिराल्यश्च सन् स्वमविन wd यथा स्यात्तथा चर् इतस्ततो गच्छ | 
अह मित्यस्यादेर्खपस्तवार्षः 11 २६४ ॥ 



SOA: २२१ 

इच्च esa Baars | 

1 मत्वा प्रणमच्छिरसा गुरः ॥ २६५ ॥ 

aaa तत् Fea विश्वरूप नमोऽस्तु ठ 
वह्यमन्वोपासकानां तव्ञनां जितात्मनाम् । 

ARAN रिखाच्छेदात् GIA भवत् \ २६७ ॥ 

वरह्यज्ञनविद्युदानां कि यज्ञैः श्राखपूजनेः | 
ध SATURN तु प्रयवायो न वियत ॥ २६८ ॥ 
ततो निर्हन्दरूपोऽसौ निष्कामस्थिरमानसः | 
विहरेत् ero दिष्य: साक्ञाद् वह्यमयो भुवि ॥ २६९ il 
आ्रह्मसतस्बपयेन्तं सद्रूपेण विभावयन् | 
विस्मरन्ामरूपाणि व्यायन्नात्मानमात्नि ॥ २७० Il 

तत॒ इति) aq: परं घटं area fesse वऋह्छतत्वविद् werd 
रसिप्यमात्मम्वरूपं मत्वा वक्ष्यमाणमन्त्रेण चिरसा प्रणयेत् !! २६५ || 

यन मन्त्रेण प्रणवेत् तमेव मन्त्रमाह नमस्तुम्यमित्यादिकरम् ।। २६६ || 
ब्र्ममन्चोपासकानां तु संन्यासग्रहण विरेषविधिमाह बह्यमन्ठे्यादिना | 

तच्वज्ञानां ब्रह्मज्ञानिनां जितादमनां जितमनसां व्रह्ममन्त्रोपासकानां स्वमन्त्रेण 
निखचच्छदादेव संन्यासमग्रहणं WAT WU २६५७ | 

aq यज्ञश्राद्धादिकमक्रत्वैव संन्यासं गृहतां व्रह्ममन्लोपालकानां 
मत्यवायमागित्वं AMA ब्रह्मज्ञानेत्यादि | २६८ }) 

fidegea: सुखद ःखादिद्ुगखानि gata तद्रहितो निद्वन्रस्तत्स्व- 
रूपः || RASH 

Sead ब्रह्मरभ्य ॒तृणादिगुच्छपयेन्तं सद्रूपेण सत्यरूपेण 
eo आ 

विभावयन् विचिन्तयन् |! २७० |, 



२२२ महानिर्वाणतन्तम् 

अनिकेतः क्षमाव्रत्तो निःशङ्कः सङ्गवजितः | 
निर्ममो निरहङ्कारः संन्यासी विहरेत् क्षितौ ॥ 9७१ ॥ 
मुत्तो विधिनिषेधेभ्यो निर्योगक्षेम आत्मवित् | 

सुखदुःखसमो धीरो जितात्मा TAGE: ॥ २७२ Il 

Parra परा्ठदःखोऽपि सुखे प्राप्तेऽपि age: | 

सदानन्दः शुचिः रान्तो निरपेक्षो निरकुलः ॥ २७२ ॥ 
qe: स्याज्जीवानां सद्ा प्रणिहिते रतः | 

विगतामषभीरदान्तो निःसङ्कल्पो निख्यमः ॥ २७४ ॥ 
रोकदेषविमुक्तः स्यात् रात्रौ मित्रे समो भवेत् | 
रखीतवातातपसहः समो मानापमानयोः ।॥ २७५ ॥ 

अनिकेत इत्यादि | अनिकेतः नियतवासशूल्यः । क्षमावरृत्तः क्षमैव वृत्तं 
वम्य सः | frre: उद्रेगरदितः | सङ्गवर्जितः कचिदप्यनासक्तः || २७१ | 

मुक्त इत्यादि | निर्योगक्षमः अप्राप्तस्वीकारो art: प्राप्तपरिक्षणं क्षमः 
ताभ्यां रहितः | युखदुःखसमः सुखदुःखे समे यस्य सः | जितास्मा जितदेहः | 
PAIGE: उच्चावचषु द्टमत्रेषु वस्तुषु इतस्ततो जिश्क्षा ewer: विगत। 
el यस्यसः 11 २७२ | 

स्थिरव्यादि | ferme स्थिरचित्तः स्थिरस्वमावो वा । facue: 
भोगाकाडक्षाशूल्यः | शुचिः बाह्याभ्यन्तरशौचसम्प्नः | शान्तः संयतान्तःकरणः । 
निरपेक्षः प्रापिक्षारहितः | निराकुलः आकुरूताशल्यः ॥ २७३ ॥ 

नेत्यादि । नोद्रेजकः न भीतिजनकः | विगतामषेभीः अपगतक्रोधभयः | 
दान्तः संयतवाह्यन्द्रियः | निरुद्यमः स्वदेहनिर्वाहाथेव्यापाररल्यः ॥ २७४ ॥ 

sea | रत्रौ मित्रे च समः एकरूपः मानापमानयोरपि समः 

हषेविषादश्ूस्य इव्यथः || २७५५ |] 



TSH: A As AN 

समः शुभादुभे Fel यदच्छा्राप्तवस्त॒ना | 
ज्यू बिः स्पे निभः स्यादसञ्छयी || २७६ II 

यथा aaa wa विश्वं प्रतिषएति | 

आत्माध्रितस्तथा देहौ जानच्ेवं सुखी मवेत् ॥ २७७ Il 

इन्द्रियाण्येव Baka स्वं सवं कमं प्रथक् प्रथक् | 

आत्मा साक्षी विनिर्को ज्ञाठेवं मोक्षभाग् भवेत् | २७८ ॥ 
qatar निन्दामच्रतं stead सिया | 

Rear संन्यासी पखिजयेत् ॥ २७९ ॥ 
सवत्र समदृष्टिः स्यात् कीटे देवे तथा नरे | 

aa seta जानीयात् परि्ार् wae ॥ ace ॥ 

ASA श्चपचान्नं वा यस्मात्तस्मात् समागतम् I 

देदां BIS तथा पाच्रमश्चीयादविचारयन् |) २८१ Il 

सम॒ इत्यादि | नि््रेगुण्यः लयो गुणा यस्मिन् स त्रिगुणः सकामः 
तस्य मावस्त्रगुण्यम् तस्माननिप्कान्तो निस्त्रैगुण्यः निप्कामः इत्यथः । निर्विकल्यः 
नानाविधकल्पनाश्ूल्यः | fasta: धनाद्यागमे वहुधा जायमानेऽपि पुनवंद्ध- 
मानोऽभिरषो ata: तद्रहितः | असश्चयी तत्द्रस्तुसञ्चयामाववान् । २७६. | 

यथेत्यादि | यथा सत्यं परमात्मानमेवोपारित्यावलम्बय र्षा मिय्यामृत 
मपि विश्वं प्रतिष्ठति सव्यवदास्ते तथेवात्मानमाध्रितो मिथ्यामूत एव ठः 
प्रतिष्ठति एवं जानन् संन्यासी सुखी मवेत् |] २७७ Il a 

इन्द्रियाणीति | इद्दियाण्येव van प्रथक् खं स्वं कमे कुवेनि | 
आत्मा तु साक्षी केवरं sagan द्रष्टा मवति | अत्व fale: 
तत्तत्कमभिवेद्धो न भवति | एवं ज्ञालैव संन्यासी मोक्षमाम् भवेत् ॥ २५८ | 

अनृतम् अयथाथेभाषणम् | असूयाम् सत्स्वपि गुणपु दोषारप- 
णम् || २७९.-२८१ ॥ 
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अव्यात्मदाखाध्ययनैः सदा TAIT: । 
अवधृत नयेत् कालं खेच्छाचारपरायणः ॥ २८२ ॥ 
सन्यासिनां खतं कायं Tea कदाचन | 

सम्पूञ्य गन्धपुष्पायेनिंखनेदप्सु मञ्जयत् ॥ २८३ ॥ 
सप्रप्तयोगमत्यानां सदा कामामिलाषिणाम् I 

स्वभावाञ्जायत देवि sasha: कमसङ्कुटे ।॥ २८४ ॥ 
तत्रापि त AA व्यानाचाजपसाधने | 

परेयस्तदेव जानन्तु यत्रैव दृटनिश्चयाः ॥ २८९५ ॥ 
अतः कर्मविधानानि प्रोक्तानि चित्तडुदये | 

नामरूपं बहुविधं तदथं कल्पितं मया ॥ २८६ ॥ 
वरह्यज्ञानादतं देवि कमेसंन्यसनं विना । 
कुवन् ERG कमे न भवेन्सुक्तिभाग् जनः ॥ १८७ ॥ 
PCA जीवन्मुक्त TTB: | 

साक्षान्नारायणं मला गृहस्थस्तं प्रपूजयेत् ॥ २८८ ॥ 

Tas: AAMAS: । तत्वविचारणेः ब्ह्मतच्च- 
विवेचने: ॥ २८२ ॥ 

निखनेत् शुचो wt aa विधाय तत्रैव निदध्यात् । अप्सु 

जलेषु | २८२ ॥ 

अप्राप्षयोगमर्यानाम् न प्राप्तो योगो ब्रह्मज्ञानसंवन्धो येस्तथाभूतानाम् | 
PHASES कर्मसमूह् ॥ २८४ ॥ 

तत्रापि aaa | अप्राप्तयोगमर्च्याः | सानुरक्ताः अनुरागवन्तः | 
तदेव अ्ादिकर्मेव । २८५ II 



२२९० 

तीर्भनततपोदानसवैयन्ञफरं SAT I} २८२ Il 

इति ftaethalraea सर्वतन्दोत्तमोत्तमे सर्वधर्मनिर्गयसारे श्रीमदायासदा दिवस्वादे 

वूर्णाध्रमाचारधर्मकथनं नामाषटमोष्टासः | 

qe UNAM ॥ २८६२ ८९, I 

इति श्रीमहाचिर्वाणतन्वरीकायां अष्टमोद्चसः | 

29 



saath उवाच | 

वर्णाश्रमाचारधमाः कथितास्तव Ga | 
संस्कारान् सवेवणानां श्रृणुष्व गदतो मम् ॥ १ ॥ 
संस्कारेण विना देवि azghea जायते | 
नासंस्छृतोऽधिकारी स्याद् देवे पैत्रे च कमणि ॥ २ ॥ 
अतो विप्रादिभिवैरणेः खखव्णोक्तसंस्िया । 
FIT सवथा यतेरिहामुत्र हितेप्ुभिः ॥ ३ ॥ 
जीवसेकः पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा | 

नातनास्नी निष्कमणमन्नारानमतः परम् | 

प संस्काराः कथिता दश ॥ ४ ॥ 

ओं नमो ब्रह्मणे | 
भ्रीश्रीनाथपदम्भोजे नियतं मतिरस्तु मे | 

एवमरेषान् वर्णाश्रमाचारधर्मान् कथयितेदानीं सवैवर्णानामखिरान् 
संस्कारान् विवक्षन् श्रीसदाशिव उवाच व्णाश्रमेत्यादि | गदतो मम कथयतो 
मत्तः | १-२ | 

ब्रह्मणक्षत्रियवेदयानां जीवसेकादय उद्वाहान्ता दश संस्काराः सन्ति 
शूद्राणां WAT चोपनयनाश्यसंस्कारव्जिता जीवयेकादयो नवैव संस्काराः 
adr जीवयेकं ` इत्यादिना area ॥ ४ ॥ 
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रुद्राणां शुद्रमिन्नानासुपवीतं न विद्यते | 
तेषां नवेव संस्कारा हिजातीनां दद स्थताः 

नि णि तथा नेमित्तिकानि च | 

काम्यान्यपि वरारोहे कुयाच्छाम्भववत्मना il & I 

यानि यानि विधानानि येषु येषु च sag | 
पुरेव उह्यरूपेण तान्युक्तानि मया मि 
संस्कारेषु च सर्वेषु तथेवान्येषु कम॑ 
विप्रादिवर्णमेदेन कमान्मन्वाश्च zs 

TTI तान् मन्वान् प्रयोगेषु नियोजयेत 
कलो तु परमेशानि तैरेव मनुभिर्नराः 
मायायेः सवैकर्माणि FA: राड्रशासनात् ।॥ १० ॥ 
निगमागमतन्तरेषु वेदेषु संहितासु च | 
स्वे मन्ता AAAI: प्रयोगो WMS: ॥ १५ ॥ 
कृरवन्नगतप्राणाः मानवा हीनतेजसः | 
तेषां हिताय कल्याणि seal निरूपितः ॥ १२ ॥ 

कखिदुबेखुजीवानां प्रयासारक्तचेतसाम् | 
संस्कारादिक्रियास्तेषां संक्षेपेणापि वच्मिते ॥ 9 

ASA वणेसङ्कराणां | तेषां et द्ुद्रभिन्नानाश्च | द्विजातीनां 
MAMA ॥ ५ । ६ ॥ 

विधानानि आकाङ्क्षितानीति शेषः | ७-९ I 
मायाः माया ह्वीमिति बीजं आद्यं येषां मनूनाम् ते तेः ॥ १ ०--१३॥ 
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सर्वेषां श॒मकार्याणामादिमूता करण्डिका | 

तस्मादादौ प्रवक्ष्यामि श्रृणु तां देववन्दिते noe vu 
ष्कते. देरो तुषाङ्ारादिविजिते 

हस्तमावप्रमाणेन स्थण्डि रचयेत् सुधी । 

तिस्रो रेखा विधातव्या भ्राग्रास्तत्न मण्ड 

र्चैनाभ्युक्षय ताः सवां वह्धिना वह्धिमाहरेत् ॥ १६ ॥ 
आनीय वहि aga स्थापयेदाग्मवं स्मरन् Il १७ ॥ 

ततस्तस्मात् ASS ग्रहीता दक्षपाणिना | 

ही ̀  ऋव्यदेभ्यो नमः साहा कऋव्यादांशं परस्त्यजेत् ॥ १८ ॥ 

इत्थं प्रतिष्ठितं बहि पाणिभ्यामात्मसम्मुखम् | 

SSG तासु रेखासु मायायां व्याहति स्मरन् ॥ ५९ ॥ 

ताम् कुशण्डिकाम् ॥ १४ ॥ 

कुशण्डिकामेवाह रम्ये इत्यादिभिः | स्थण्डिलम् चत्वरम् tl १५५ ॥ 

fa इत्यादि । aa मण्डले हस्तमालप्रमाणेन रचिते स्थण्डिके om. 
मआस्तिसरो रेखा विधातव्याः | ततः कूर्चेन हमिति मन्त्रेण ता रेखा अभ्युक्ष्य 
जलेनाभिषिच्य विना रमिति Ara वहिमाहरेत् आनयेत् ॥ १६ ॥ 

आनीयेस्यादि | वहिमानीय वाग्भवम् thf मन्तं स्मरन् सन् 
qa स्थण्डिलस्य पार्श्वे स्थापयेत् ॥ १७ ॥ 

, तत इत्यादि | ततः परं तस्माद्वहरकं ज्वरद्रु प्रज्वर्त्काष्ठं दक्षपाणिना 

गृहीत्वा दी क्रव्यदेभ्यो नमः स्वाहेति Aral कव्यादांश्च राक्षसभागं 
दक्षिणस्यां fer परित्यजेत् i १८ ॥ | 

इत्थमित्यादि । इत्थमनेन प्रकारेण प्रतिष्ठितं संस्कृतं वहि पाणि- 
भ्यामुद्धत्योत्याप्य मायायां दही ̀  बीजायां व्याहृति स्मरन् सन् आमन 
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संस्थाप्य तणदारूभ्या प्रवलीकरत्य पावकम् | 

समिधे हे Tae च gal तस्मिन हुताराने । 
कमेविहितं नाम BEA व्यायेदडनञ्जयम् Il २० ॥ 

बाटाकारुणसद्भुरां Tate हिमस्तकम् | 
अजारूदं Wet जरायकटमण्डितम् |} 29 ॥ 

Mat प्राञ्ञटिभूलाऽऽवाहयेखव्यवाहनम् ॥ २२ ॥ 
मायामेद्यहि पदतः सवामर वदेत् प्रिये | 

हव्यवाहपदान्ते च मुनिभिः खगणेः सह | 

अध्वरं रक्ष रक्षेति नमः स्वाहा तती वदेत् ॥ २३ ॥ 

सम्मुखं यथा स्यात्तथा तादु रेखासु संस्थाप्य तृणदारुभ्यां पावकम 

Tae च तस्मिन् हुताशनेऽमौ Bates घतसंयुक्ते द्वे समिधौ कष्टे हुत्वा 

प्रक्षिप्य वहेः स्वकमविहितं नाम च कृत्वा TABATA ध्यायत् । १९।२० ॥ 

वद्यानमेवाह बाठार्कारुणसङ्काश्मिव्यादि | वाले योऽकः सूर्य- 

स्तद्रदरुणो Sea: सङ्कासो दीपिर्थस्य तथाभूतम् ॥ २१ ॥ ` 
ध्यात्वेत्यादि । एवं हव्यवाहनम ध्यात्वा तततः safest 

AAA हव्यवाहनमावाहयत् ॥ २२ ॥ 

वहयावाहनमन्लमेवाह मायामिव्यादिना ata | हे भिय पूर्वै मायां 

हीमिति बीजं वदेत् ततः परमेद्यदीव्युक्त्वा त॒त् पदतः परं सर्वामरेति पदं वदेत् I 

ततो हम्यवाहेति पदस्यान्ते मुनिभिः स्वगणैः सह अध्वरं रक्ष रक्षति वदेत् | 

ततो नमः स््ारेति वदेत् 1 सकरूपदयोजनया दही “ wale सर्वामरहम्यवाहं 

मुनिभिः स्वगणैः ae अध्वरं रक्ष रक्ष नमः स्वाहेति मन्तो जातः ॥ २३ ॥ 
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TR: सम्पूज्य सं 

HS कराली च मनोजवा च 

सुलोहिता चैव Gast | 
स्फुलिङ्किनी विश्चनिरूपिणी च 

रेखायमानेति च सप्त जिह्वाः ॥ २५ ॥ 
TAS: पूवेमारभ्य सहं कीराल्पाणिना | 

ठत्तरान्तं महशानि त्रिधा प्रोक्षणमाचरेत् ॥ २६ ॥ 

तथेव यम्यमारभ्य कबरान्तं saa: । 
त्रिधा पयुक्षणं कुर्यात्ततो यज्ञीयवस्त॒नः ॥ २७ Il 

इतीति | इत्यनेन मन्तरेण हव्यवाहनमयिमावाह्य वह ते तवायं at. 
RGR सन् प्रणवादिनमोऽन्तन नाममन्तरेणोपचरः पा्यादिभिरवहिं यथावत् 
सम्पूञ्य॒प्रणवादिनमोऽन्तनाममन्लेण गन्धपुप्पादिभिर्वहेः सप्त जिह्वाः प्रपूज- 
यत् ॥ २४ ॥ | 

ae: सप्तजिहा एवाह काटीत्यादिनेकेन | काल्या्ा विश्चनिरूपिण्यन्त। 
मरह विग्र लखायमाना अग्न विग्रहणाथौ एताः सप्तजिहाः ॥ २५ ॥ 

तत इति । हे मदेद्यानि ततः परं सह कीलाल्पाणिना सजलेन हस्तेन 
पूवंमारभ्योत्तरान्तसुकत्तरपयन्तममेखिधा त्रिवारं प्रोक्षणमाचरेत् ॥ २६ ॥ 

` तथेवेत्यादि | ततस्तथैव सह॒ कीलाट्पाणिनैव याम्यं दक्षिणमरभ्य ` 
कौवरान्तयुततरपयन्तं ease परयक्षणमभिषेचनं कुर्यात् । ततः परं 
यज्ीयवम्तुनोऽपि त्रिधैव det कुर्यात् i २७ ॥ 



TAT: २३१ 

तो aa: पूरवस्मादुत्तरावधि 
SEGRE: प्रागयैरन्यदिकस्थतैः ॥ २८ ॥ 
अभि दक्षिणतः कृता गला बह्मासनान्तिकम् | 
TASTES TAN: कद्ितासनात् ॥ २९ ॥ 

गहीा कुदापत्रेकं ही निरस्तः परावसुः | 
इत्युकलागनदक्षिणस्यां निक्षिपेदकरादिना ॥ Re ॥ 
सीद यज्ञपते बह्यननिदं ते कव्पितासनम् | 

सीदामीति वदन् ब्रह्मा विरोत्तत्रोत्तरामुखः il २३ ॥ 

सम्पूज्य गन्धपुष्पादयेर्ब॑ह्याणं प्राथयेदिदम् ॥ ३२ ॥ 
गोपाय यज्ञं AS यज्ञे पाहि बृहस्पते | 
माञ्च यज्ञपति पाहि कमसाक्षिन्नमोम्स ते ॥ ३३ ॥ 

परिस्तरेदिति | ततः परं पृवंस्मात् पूवेमारभ्य उत्तरावधि उत्तर- 
पर्यन्तमुद क्संस्थेरु त्तः तैरुत्तराभेरन्यदिविस्थतेः oped: कशेः स्थण्डिलं 
प्रिस्तरेदाच्छादयत् ॥ २८ ॥ 

अभिमित्यादि | ततोऽ दक्षिणतः कृत्वा व्रह्मासनान्तिकं गता 
यामाड्गुष्ठकनिष्ठाभ्यामङ्गुरिम्यां ब्रह्मणः कल्पितादासनात् कुरापत्रैकमेकं BATA 

गृहीत्वा gt निरस्तः परावयुरितिमन्वमुक्वा उकत्करादिना सह् तदेव 

कुरापत्रमभरदंक्षिणस्यां दिशि निक्षिपेत् ॥ २९ ॥ ३२० ॥ 

सीदेति | हे यज्ञपते ब्रह्मन् इदं ते त्वदर्थ कद्पितासनं वत्तते a 
सीद अत्रोपविरोति ब्रह्माणं यज्ञकर्ता त्रयात् ततोड्टं सीदामीति वदन् ब्रह्मा 
उत्तरामुखो भूत्वा तत्रासने विशेत् | 

arene | ततो गन्धपुप्पादिभिग्रह्माणं सम्पूज्य तमवेदं 
TAIT ॥ ३२ ॥ 

इदं किं पाथेय दित्यपेक्षायामाह् गोपाय यन्ञमिसयादि | गोपाय रक्ष 1} ३२ ॥ 
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Wars वदेत् ब्रह्मा FATA स्वयं वदेत् | 

aa Fan विप्रं कल्पयेत् यज्ञसिद्धये ॥ Re ॥ 
ततो बह्मनिहागच्छगच्छेत्यावाह्य साधकः | 

पायादिभिश्च सम्पूञ्य यावद् यज्ञसमापनम् । 

तावद्वद्धिः स्थातव्यमिति sea नमेत्ततः ॥ ३५ ॥ 
सोद्केन करेणाभ्नरीशानाद् बह्मणोऽन्तिकम् । 
तरिधा पयंक्ष्य वहि त्रिः पक्ष्य तदनन्तरम् ॥ ३६ ॥ 

भागत्य वत्मना तेन Ga निजासने । 
ण्डिरस्योत्तरे दभानुदगमग्रान् IRENA ॥ ३७ ॥ 

तेषु यज्ञीयवस्तूनि स्वाण्यासादयेत् सुधी 
सोदकं प्रोक्षणीपात्रमाञ्यस्थाखीसमित्कुशान ॥ ३८ ॥ 

गोपयामीति | asad प्रार्थितो ब्रह्मा गोपयामीति वदेत् । ब्रह्मामवि 
तु गोपयामीति स्वयमेव वदेत् । तत्र ब्रह्मामवि सति यज्ञसिद्धये दर्भमयं विप्र 
कल्पयेत् || ३४ ॥ 

तत इत्यादि | ततः परं साधको यज्ञकर्ता ब्रह्मतनिहागच्छागच्छेति 
मन्तरेण ब्रह्माणमावाह्य पाचादिभिः सम्पूज्य च यावदयज्ञसमापनं भवेत्तावद्धवद्धिरिह 
स्थातव्यमिति Set च ततो aa नमेत् ॥ ३५ II 

सोदकेनेति | ततः सोदकेन करेण सजलेन दहस्तेनाग्नेरीदानादी- 
रानकोणमारमभ्य ब्रह्मणोऽन्तिकं ब्रह्मसमीपपयेन्तं त्रिधा वारत्रयं परक्ष्यामिषिच्य 
विश्च तिरवारित्रयं प्रोक्ष्य तदनन्तरं यन वर्त्मना ब्रह्मासनान्तिकं गतवानासीत्तनैव 
 वत्मनाऽऽगत्य निजासने सूप विश्य च यज्ञकर्ता स्थण्डिल्स्योत्तरे 33 sera 
दमान् कुशान् आस्तरत् ॥ ३६ ॥ ३७॥ 

तेपिति | खधीयंज्ञसाधकस्तेषु दर्भेषु सर्वाणि यज्ञीयवस्तून्यासादयेत् 
स्थापयत् | दभु यानि यज्ञीयवस्तूनि आसदयेत्तान्याह् सोदकमिस्यादिना |B cif 
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भासाय सुक्छुवादीनि हौ ही हुमिति मन्तेके 

दिव्यदृष्ट्या प्रोक्षणेन de तदनन्तरम | 

cheat दक्षिणं जानु Taker सुवे सरुचा | 
game मतिमांश्चिन्तयन् हितमात्मनः | 

ही विष्णवे दहिटान्तेन प्रदयादाहुतिच्रयम् ॥ ४० | 
तथेव घृतमादाय व्यायन् देवं प्रजापतिम् | 

वायव्यादभिकोणान्तं जुहयादाञ्यधारया ॥ ४१9 | 
पुनराञ्यं समादाय व्यायन्देवं पुरन्दरम् | 
TRAM जुहुयादाज्यधारया ॥ ६२ ॥ 
ततोऽमेरुत्तरे याम्ये मध्ये च परमेश्वरि | 
अथि सोमं steal समुद्िख्य यथाक्रमात् ॥ ४३ ॥ 

aaa | दर्भेषु सोदकमोक्षणीपात्रादीनि वस्तूनि सुक्सुवादीनि 
यज्ञीयानि पात्राणि चासाद्य संस्थाप्य at दही हमिति मन्तकंदिव्यदृष्टया 

प्रोक्षणेन च तानि संस्कृत्य तदनन्तरं पथिव्यां दक्षिणं जानु पातयित्वा सरुचा 
aa यज्ञीये पात्रे gaara गृहीत्वा मतिमान् यज्ञसाधक आत्मनो हितं चिन्तयन् 

सन् द्विखान्तेन स्वाहान्तेन at विप्णवे इति मन्तरेण विप्णुमुदिद्याहु तित्नय 

प्रदद्यात् ॥ २९ tl ४० ॥ 

तथेवेत्यादि | तथेव सचा स्वे wa waa ही aA 

सचतुथींस्वादान्तेन AAA प्रजापतिं देवं ध्यायन् सन् Tweet वायव्यात् 
वायव्यं कोणमारभ्याथिकोणान्तं Te जुहुयात् ॥ 

पुनरित्यादि | पुनः सुचा सुवे आज्यं घतं समादाय पुरन्दर देवं 

ध्यायन् सन् agfesa ही ̂  aise सचतुर्थीस्वाहन्तेन नाममन्वेण नेइता- 

नेतं कोणमारभ्येशकोणान्तमीशानकोणपयेन्तमाज्यधारया जुहुयात् ।॥ ४२ | 

at gare | हे परमेश्वरि ततः परम् Seed मागे याम्ये दक्षिणे 

भागे मध्ये च यथाक्रमात् WaT सोमम् अभीषोमो च afew मायायेन 
30 
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सचतुर्थानमो ऽन्तेन मायायेनाहूतित्रयम् 

eal विधेयकर्मोक्तं होमं Passat: ॥ ६४ | 

नाहतित्रयदानान्तं ARTE परचक्षते ॥ ४५ | 

यददिदयाहति दयात देयोदेदोऽपि तत्कृते | 

समाप्य प्रकतं कमे खिष्टकृदटोममाचरेत् ॥ ४६ ॥ 

प्रायधित्तातको होमः कलो नास्ति वरानने | 

awe व्याहतिभिः प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ eo ॥ 

पववद विरादाय AMM मनसा स्मरन | 

अस्मिन कमणि देवेशा प्रमादाद्भूमतोऽपि वा ॥ ६८ ॥ 

ही” वीजायेन सचतुर्थीनमोऽन्तेन नाममन्तेणाहुतित्रयं हुत्वा विचक्षणः सुधीर्यज्ञ- 
साधको विषेयकर्मोक्तं विधेये ऋतुसंस्कारादो BT होमं कुर्यात् UB el 

आहुतीत्यादि । विप्णृदर्यकाहुतित्रयदानम् आरभ्य अभ्याचयुदेदय- 
काहुतित्रयदानान्तं धाराहोमं प्रचक्षते प्रवदन्ति 1 ४५ | 

यदित्यादि | यदैवतसुदिश्याहुतिं दचात् aed तदर्थं देयोदेशोऽपि 
देयस्य वस्तुन seat उदेखोऽपि क्तव्यः | यथा AY विष्णवे स्वाहा हविरिदं 
विष्णवे एवमेवेति विषेयकमाङ्गभूतं प्रकृतं कम॑ होमक्मैवं समाप्य avast 
शोमनाभीष्टकारकं होममाचरेत् ॥ ४६॥ 

प्रायश्चिततेत्यादि | करौ युगे प्रायथित्तासकहोमाभावात् fates 
होमेन व्याहृतिमिरहोमिन च प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ४७ ॥ 

अथ खिष्टङृद्धोमाचरणविधिमाह पूवेवदित्यादिभिः । पूवेवत् श्चा सुवे 
हविधेतमादाय ब्रह्माणं प्रजापतिं मनसा स्मरन् सन् aster मायाचेन दी 
asia स्वाहान्तेन-- 



९ 

3 + कद । 

aay सवलोकानां पावनः farsa प्रथुः 

यज्ञसाक्षी AAPA सर्वान कामान् प्रपूरय | 
मननेन हवनं कुर्यात् मायया वह्विजायया i Ye ॥ 

इत्थं Rasa होमं समाप्य कतुसाधकः 

` कमणो ऽस्य Ree feds यत् ॥ ५१ ॥ 

तच्छान्त्ये AIS व्याहत्या हूयते विभो 
मायादिवद्धिजायान्तेभूभुवः स्वरिति Ste: WRX i 

अस्मिन् कर्मणि दवेश्च प्रमादाद्भूमतोऽपि वा | 
न्यूनाधिकं कृतं यच्च सवै स्विष्टकृतं कुरु ॥ 

इत्ययुना मन्त्ेणाहुति हुनेत् दद्यात् ॥ ४८ ॥ ४९ Ul 

त्वमिव्यादि | ततोऽथिमुदिङ्याऽऽदिभूतया मायया दह बीजेनान्तभूतय। 
वहिजायया स्वाहया च संयुक्तन-- 

aay सवैलोकानां पावनः स्विष्टङत् प्रमु: | 
यज्ञसाक्षी श्चमकत्तां सर्वान् कामान् प्रपूरय |; 

इत्यनेन WAN हवनं कुर्यात् ॥ Wo ॥ 

| इत्थमित्यादि | इत्थमनेन प्रकरेण सििष्टकृतं होमं समाप्य क्रतुसाधको 
यज्ञकर्ता | 

कर्मणोऽस्य Kaa विहितश्च यत् | 
तच्छान्तये aT व्याहृत्या हृयते विभो 

इति परं aa सम्पराथ्य परं ब्ेवोदि्य च मायादिवहिजायन्तैः ही 
यीजादिभिः स्वाहान्तेर्भू्ुवःस्वरिति त्रिमिरमन्वैराहुतित्रितयं दयात् i तथेव af” 
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Team दद्यात् च्रितयेन तथेव च | 
Sa यजमानेन दयात् पूर्णाहुति TA: ॥ ५३ 
स्यं चेत् eae स्यात् सख्यमेवाहति क्षिपेत् 
अभिषेकविधानादविवमेव विधिः स्मतः ॥ ५४ ॥ 

आदौ मायां aaa ततो यज्ञपते zea | 
पूर्णो भवतु यज्ञो मे हष्यन्तु यज्ञदेवताः | 
फलानि सम्यक् यच्छन्तु वहविकान्ताघधिमेनुः ॥ ५५ ॥ 
मन्त्रेणानेन मतिमानुत्थाय सुसमाहितः | 

फलताम्बृटसहिताहुति दयाङ्ताराने ॥ ५६ ॥ 
दन्तपूर्णाहुतिविदढान् शान्तिकम समाचरेत् | 
प्ोक्षणीपात्रतोयेन कुरोः GSES: ॥ ५७ ॥ 

बीजाचेन स्वाहान्तेन भूरादित्रितयनेकधाहुति ददात् | बुधो यज्ञसाधक एवं हत्व] 
यजमानेन सह् essa वक्ष्यमाणमन््रणासनौ पूर्णाहुतिं दद्यात् ५ १--५३॥ 

स्वयश्चेदित्यादिशोकस्तु TAS: tl Ae ॥ 

येन Aan पूर्णाहुति दब्यात् तमेव मन्तमाह आदावित्यादिना asa | 
आदो मायां द्वी” बीजं ager ततो asad इति वदेत् ततः पूणो मवतु 
यज्ञो मे ag यज्ञदेवताः फलानि सम्यग्यच्छन्तु इति वदेत् | योजनया ही" 
यज्ञपते पूर्णां भवतु यज्ञो मे हप्यन्तु यज्ञदेवताः फलानि सम्यग् यच्छन्तु स्वाहेति 
मनुजाः अयं मनुवंहिकान्तावधिः aera: पोक्तः ॥ ५५ | 

मन्वेणेत्यादि | मतिमान् यज्ञसाधको यजमानेन सदोत्थाय सु समाहित 
अतिसावधानः सन् अनेन मन्तरेण फरूताम्बूखसदहिताहुतिं इताशनेऽसो 
दद्यात् | ५६ 

दत्तत्यादि | एवं दत्तपूर्णाहुतिः सन् विद्वान् यज्ञसाधकः शान्तिकर 
समाचरेत् | शोन्तिकर्माचरणस्येव विधिमाह पोक्षणीपरत्रेत्यादिभिः ॥ ५७ ॥ 
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ow oN 

भापः समिच्रियाः सन्तु भवन्योषधयो मम | 

aa रक्षन्तु मां नित्यमापो नारायणः खयम् ॥ ५८ ॥ 

आपो हि छ मयोभुवस्ता न ऊजं दधातनः | 

इत्याभ्यां माजन कृता wal बिन्दून् विनिक्षिपेत् ॥ ५९ ॥ 
ये हिषन्ति च मां नित्यं यांश्च द्विष्मो नरान् वयम् | 

आपो दुर्भित्रियास्तेषां सन्तु भक्षन्तु तानपि ॥ &e ॥ 
अनेनेशानदिग्भागे बिन्दून् प्रक्षिप्य तान् कुडान् | 
हिता छताञ्जलिभैत्वा प्राथेयेडव्यवाहनम् ॥ ६१ ॥ 

बुद्धि. fat ad मेघां प्रज्ञा श्रां यराः ध्रियस् | 
आरोम्यं तेज आयुष्यं देहि मे हव्यवाहन ॥ ६२ il 
इति sea बीतिदोत्रं विखजेदमुना शिवे ॥ ६३ ॥ 

रिरःसम्मा्जनार्थमाप इत्यादिकं मन्त्द्यमाह आप इति ! हे आपो 
WIA मम SMB: सन्तु ओषधयश्च भवन्तु इत्यवमन्वयः | सुमित्राण्येव 

सुमित्रिया: स्वार्थे पण्यः AAA: ॥ ५८ ॥ 

आप saree वक्ष्यते | इत्याभ्यां मन्ाभ्यां शिरसो माजन Zen 
भूमो कुरोर्विन्दून् विनिःक्षिपेन् ॥ ५९ 

| aay चिन्दूनां निक्षेपणस्य मन्तमाह ये द्विषन्तीति ॥ ६० ॥ 

अनेनेत्यादि | अनेन मन्त्ेणेशानदिग्भागे कुर्विन्दुन् प्रक्षिप्य तान् 
कुशानपि तत्रैव हित्वा त्यक्त्वा कृताञ्चलिभूत्वा हव्यवाहनम प्ाथयेत् ॥६.१ 

aff कि प्राथयेदित्यपेश्षायामाह बुद्धिमित्यादि ¦ बुद्धिम् शल्लादि- 

तच्चज्ञानम् | विद्याम् आत्मज्ञानम् । मेधाम् धारणावर्तीं धियम् । प्रज्ञाम् 

सारासारविवेकनेपुण्यम् | ६२ 
इतीति । हे शिवे इति वीतिदोत्रम्ि प्राथ्याऽ्सुना वक्ष्यमाणेन मन्तेण 

तमेव विखजेत् ।॥ ६३ ॥ 
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aq asf गच्छ aa गच्छ Sa | 

स्वां योनि गच्छ यज्ञेदा पूरयास्मन्मनोरथमः 

ay क्षमख स्वाहेति मन्तेणाघनेरुदणग्दिधि | 

दा दश्वाऽऽ्हति वद्वि दक्षिणस्यां विचाख्येत् ॥ &५ ॥ 
Fat दक्षिणां दना भक्त्या नघा विसजेयेत् | 

ततस्तु fies कुर्यात् सुवसंखन्चभस्मना ।॥ ६६ ॥ 

मायां कामं Aaa सवेशान्तिकरो भव | 

were तिरुकं कुर्यात् मन्वेणानेन are: ॥ ६७ ॥ 

शान्तिरस्तु दिवं ara वासवाभिपरसादतः | 

मरुतां बह्मणश्रैव वसुसुद्रप्रजापतेः ॥ ६८ ॥ 

अभरिविसजेनस्येव aan यज्ञेति | हे यज्ञ त्वं यज्ञपति विष्णुं गच्छ 
mae | हे Saat त्वं यज्ञं गच्छ | हे यज्ञे यज्ञकततस्तवं स्वां योनिमात्मीय- 
स्थानं गच्छ | हे यज्ञादिक त्वमस्मन्मनोरथमस्माकं कामं पूरय | यज्ञयज्ञपति- 
मित्यादिनाऽमे क्षमस्व स्वाहेत्यन्तेनानेन अन्त्ेणभेरुदग्दिशि aa दत्वा 
दक्षिणस्यां fat वहिममेनैव मन्त्रेण विचालयेत् ॥ ६४९ ॥ ६५५ ॥ 

बरह्मणे इत्यादिस्तु CTS: 1 ६६ ॥ ` | 
ननु केन मन्त्रेण करे तिखकं Hiei तत्राह मायामित्यादि । मायां 

ही बीजं कामं at बीजं aaa सवशान्तिकरो भवेति वदेत् । योजनया 
ही ̂ at ̀  सवेशान्तिकरो भवेति मन्तो जातः | याज्ञिको यज्ञकर्ता ऽनेनं मन्तरेण 
wort fash कुर्यात् ॥ ६७ ॥ 

 शान्तिरित्यादि 1 दिवम् कल्याणम् | मरुतामित्यादावपि प्रसादत इत्यस्य 
योजना HVAT ॥ ६८ ॥ 
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अनेन मनुना पुष्पं धारयेन्मस्तकोपरि 

SI दक्षिणां दयात् होमप्रकरतकमणोः ॥ ६९ ॥ 

इति ते कथिता देवि स्वेक्मकुराण्डिका | 

प्रयोज्या AEA यज्ञतः SEATS: ॥ ७० | 
cd कमणि शिवे चर्येषां sow: 

सिद्धय क्मणान्तेषां चरूकमे निगदयते ॥ ७9 

चरुस्थाली THIN तारी वा BRAT ।॥ ७२ ॥ 

कुराण्डिको EA द्रव्यसंस्करणावधि | 

करता कमे चरस्थालीमानयेदात्मसम्मुखे Il ७ 

अक्षतामवणां दृष्ट्रा प्रदेश्यपरिमाणकम् 

पवित्रकरुरामेकञ्च wide नियोजयेत् il ७४ | 

अनेनेति । अनेन शान्तिरस्तित्यादिना प्रजापतेरित्यन्तेन AAT 

मस्तकोपरि पुष्पं धारयेत् । ततो होमप्रकृतकमेणोः स्वरक्तया दक्षिणां 

यज्ञसाधकाय ब्राह्मणाय दद्यात् ।॥ ६९. I vo ॥ 

sea इत्यादि | प्रकृते कर्मणि ऋतुसंस्कारादौ । चरुः देवतां 

परमान्नम् | SS आगम आगमनं यस्य चरोः स कुरागमः }। ७१ ॥ 

चरुकर्मैवाह चरुस्थालीत्यादिभिः ॥ ७२ ॥ 

कुशण्डिकेत्यादि | कुशण्डिकोक्तविधिना द्रग्यसंस्करणावधि द्रन्यसंस्कार- 

पर्यन्तं सर्वं क्म कृत्वा चरुस्थालीमात्मसम्मुखे देशे आनयेत् ॥ ७३ Ml 

अक्षतामिति | ततोऽक्षताममम्मामन्रणामच्छिद्रं चरुस्थाली TET प्रादेश- 

परिमाणकमेकं पवित्रकु्ं स्थारीमध्ये नियोजयेत् स्थापयेत् ॥ ७० | 
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आनीय Teekay संस्थाप्य स्थण्डिखान्तिके | 

यस्मिन् कर्मणि ये देवाः पूजनीयाः सुराचिते ॥ ७५ ॥ 
तत्तन्नाम चतुथ्यन्तमुक्ता ASAT | 

गृह्णामि निर्वपामीति प्रोक्षामीति ees ॥ ७६ ॥ 
गृहीता निवैपेत् स्थाव्यां प्रोक्षयेज्नरविन्दुना | 

TOPS FS GH तण्डुलान् ॥ ७७ ॥ 

ततो दुग्धं farsa दत्वा पाकविघानतः | 

सुपचेत् GEE Fel सावधानेन सुते ॥ ७८ ॥ 

सुपक्तं BAS ज्ञाता दयात् तत्र घतसुवम् ॥ ७९ ॥ 

आनीयेत्यादि | ततस्तत्र यज्ञस्थाने तण्डलानानीय स्थण्डिान्तिके 
संस्थाप्य च यस्मिन् ऋतुसंस्कारादो कमणि ये देवाः पूजनीयास्तत्तन्नाम 
चतुथ्येन्तसुक्त्वा ततः परं त्वाजुष्टमितीरयन् वदन् ततः परं क्रमादेव गृह्णामीति 

निवेपामीति प्रोक्षामीति च वदन् सन् sh देवसुदिर्य चतुरो asia 
चुसष्टिपरिमितास्तण्डकान् ग्रहीत्वा स्थाल्यां निर्वपेत् जरचिन्दुना प्रोक्षयेच | 
असुकदेवाय «Bye गृह्णामीति मन्तरेण तण्डुखानादायासुकदेवाय ase 

निवेपामीति मन्तेण स्थाल्यां निःक्षिपेत् | अमुकदेवाय ans प्रोक्षामीति 
मन्त्रेण sera तानभिषिच्चेचचेत्यथैः । तु आजुष्टमिति छेदः | आजुष्टम् 
पीतिः  आजुष्टमिति क्रियाविशेषणम् ।॥ ७५--७९७ ॥ 

तत इति | हे. सुत्रते ततः परं क्रमेण दुग्धं fears स्थास्यां द्त्वा 
सावधानेन मनसा GH zal पाकविधानतश्वरं BAT ॥ ७८ ॥ 

सुपकमिति | ततः सुकं HAS चरं ज्ञात्वा तत्र Taad Tai 

दद्यात् ॥ ७२९ Ul | | 



ao, 

7 मच्छदयेत् करौः } <° | 

ततः स्रवे चस्स्थास्या Tara 

किञिच्रं समादाय Was sera 

TMS ततः BA प्रधानीसृतकमणि | 

यत्र ये विहिता उेवास्तन्मन्रराहतीहंनत् ॥ <२ ॥ 

समाप्य Ted होमं स्विएिकदोमपृवेच्छम् | 

परायधित्तात्मकं हुता कुर्यात् कमंसमापन 

संस्कारेषु ofa विधिरषः प्रकीत्तितः | 

विधेयः Barat कमसंसिदिदहेतव ॥ ८४ ॥ 
अथोच्यते महामाये गमाधानादिक्छः क्रियाः | 

तत्रादावरत॒संस्कारः कथ्यते कमतः णु ॥ ck I 

anf | ततश्वरुपात्रमसेरत्तायायेरखत्रतो sar perk fra 
संस्थाप्य च पुनखिधा त्रिवारं तत्र घृतं दत्वा कुद; स्थालीमाच्छादयत् coll 

तत दति | ततः परं Davos sass wee: 
and किञिचरं सवे समादाय ade wae समाचरेत् कुर्यात् ¦ 

प्रथिन्यां दक्षिणं जानु पातयित्वा at हासो विधीयत स एव जानुद्दोम 

सातव्यः || <2 

धरेव्यादि | ततो धाराहोमं क्रत्वा यत्र यस्मिन् मधानीनूतकमणि ये 

देवाः पूज्या विहितास्तन्मन्वेस्तेषां देवानां मन्तैराहुतीहुनद्व्यात् ॥ li 
समाप्येति | एवं cad समाप्य र्विष्टिक्कद्धामपूवकं प्रायश्ित्तात्मकं 

हुत्वा होमं HAT कमेसमापनं SAHA: SATA कुयात्. ।॥ < ३- <~ |] 
31 
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कतनित्यक्रियः YS: पञ्च देवान् समचेयेत् | 
बरह्मा दग गणेश्श् ग्रह दिक्पतयस्तथा ॥ <६ ॥ 
Resa TAA प्रपूजयेत् | 
ततस्तु AS: पूज्या गोर्यायाः षोडरा कमात् ॥ ८७ ॥ 
गोरी पद्मौ शाची मेधा सावित्री विजया जया 
देवसेना खधा खाहा शान्तिः Geeta: क्षमा । 
आत्मनो देवता चैव तथेव कुख्देवता ॥ ८८ | 
आयान्तु मातरः स्वाखिदश्ानन्दकारिकाः । 

विवाहबतयज्ञानां स्वाभीष्टं परकस्प्यतामस् ॥ ८९ ॥ 

यानराक्तिसमारूढाः सोम्यमूतिधराः सदा | 
आयान्तु मातरः सवां यज्ञोत्सवसम्रखये ॥ ९० ॥ 
इत्यावाह्य MAT खराक्तया परिपूज्य च | 
देहल्यां नाभिमात्रायां परदेदापरिमाणतः | 

सप्त वा पञ्च वा बिन्दून् द्यात् सिन्दूरचन्दनैः ॥ ९५ ॥ 

ऋतुसंस्कारविधिमाह् Zafar इत्यादिभिः | ननु कान् cata 

समचैयेदिव्यपेक्षायामाह ब्रह्मेत्यादि ॥ ८६ ॥ 
स्थण्डिलस्येद्यादि | स्थण्डिकस्य चत्वरस्येन्द्रदिम्मागे gaan संस्थापितेषु 

Gag घटेप्येतान् ब्रह्मादीन् देवान् गन्धपुष्पादिभिः प्रपूजयेत् |) ८७ ॥ 
पूज्या गोर्याद्याः षोडशमातृका एव द्ेयति गौरीप्यादिना सार्धेन ॥८८॥ 
अथ गोर्यादिषोडक्मातुकावाहना्ै मन्तद्वयमाह आयान्तु मातरः सर्वा 

इत्यादि ॥ ८९ ॥ ९० | 

इतीत्यादि | इव्याभ्यां Ararat मात॒गणानावाह्य स्वशक्त्या गन्ध- 
पुष्पादिभिः परिपूज्य च नाभिमात्रायां नामिपरिमितायां देहद्यां oa 
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प्रत्येकविन्दुं मतिमान् कामं मायां रमां स्मरन् | 

घृतधारामविच्छिनां FA TT वसुं यजत् ॥ ९ 

वसुधारां TRIS मयो स्ट्नेवं THAT | 
विरच्य स्थण्डिरं धीरो वहिस्थापनपूवेकम् 

होमद्रव्याणि CEA पचेचस्मनुत्तमम् ।॥ ९३ I 

प्राजापत्यश्चरथात्र वायुनामा SATA 
समाप्य धाराहोमान्तं छत्यमात्तवमारभेत् ॥ ९४ 

ही प्रजापतये स्वाहा चरुणेवाहुतित्रंयम् । 
प्रदायेकाहूति दद्यादिमं मन्तमुदीरयन् ॥ ९५ ॥ 

ll AS 

परिमाणतः परादेशपरिमिते देरो wa वा wa a fa सिन्दुर- 
चन्दनेर्दयात् | ९१ I 

प्रत्येके्यादि | मतिमान् कमसाधकः कामं site मायां arate 

रमां श्रीमिति च वीजं स्मरन् प्रवेकविन्दुमविचिछिनां gant दत्त 

तत्रैव ag देवं गन्धपुप्पादिभियजेत् ॥ 22 Ul 
वदुधारामित्यादि | मयोक्तेनैव वत्मनैवमनेन प्रकारेण वुधारां प्रकल्प्य 

सम्पाय धीरो विचक्षणः क्मसाधकः स्थण्डिकं चत्वरं विरच्य तत्र वदहिस्थापन- 

पूर्वकं होमद्रव्याणि संस्कृत्य च अनुत्तमं न विते उत्तमो यस्मादेवंभूतं चरं 

पचेत् ॥ ९.३ ॥ 

प्राजापत्य इव्यादि । अत्र॒ ऋतुसंस्कारकमेणि यश्चरूः पच्यते स. 

प्राजापत्यः प्रजापतिदेवताको भवति | हुतारनोऽभिश्च वायुनामा मवति 

पूवोक्तेन विधिना धाराहोमान्तं कमं समाप्य Fe aes आात्तवमूतुसंस्कार- 

HARA ।॥ ९४ Ml 
ह्ोमित्यादि । दही प्रजापतये स्वाहेति aa प्रजापतिञुदि्य 

चरुणैवाहुतित्रयं परदाय इमं वक्ष्यमाणं मन्तमुदीरयन् सन् एकाहुति दयात् SAU 
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aula saa ठट रूपाणि पितु | 
आसित परजपति्धाता गम दधातु त ॥ ९६ ॥ 
ata चरुणा वापि साज्येन ART का | 

ga पजपति विष्णं ष्यायन्ाहतिमुत्सजेत् | I 

Ta धेहि feta गम ae सरखती | 

Ta त अशिनो देवावाधत्तां TTS ॥ २८ ॥ 
व्याला zai दिनीवाटीं सरस्वत्यशिनौ तथा 
स्वाहन्तमनुनाऽनन दयादाहुतिसुत्तमाम् ॥ ९९ ॥ 

ततः कामं वधं मायां रमां कूच समुच्चरन् । 
aye gaa गभमाधेहि afesa | 
उक्ला ध्यात्वा रवि षिष्णुं जुहुयात् PEAKS ॥ १००॥ 

एकाहतिदानाथं मन्वमाह विप्णुर्योनिमिति | frag दीपयतु ॥ ९६ | 
आब्येनेव्यादि | विप्णुरयौनिमित्यादिना मन्त्ेणाञ्यैन gaa वा चश्णेव 

वा साज्येन सघृतेन चरुणा वा सू प्रजापतिं पिप्णुञ्च ध्यायन् सन् तानेवोदिदध- 
HAMAS ॥ ९७ |¦ ९.८ ॥ 

maar | अनेन गभ॑ षेहि सिनीवारीसयादिना स्वाहान्तेन मनुना 

frat देवीं तथा सरघ्वव्यश्चिनो सरस्वतीसहितावश्चिनौ देवौ च ध्याला 
उत्तमामाहुति ZANT | ९९, ॥ 

तत Fas | ततः परं कामं Bate वधूं खीमिति मायां हीमिति 

रमां श्रीमिति वर्च हूमिति च वीजं समुच्चरन् afd serfs 
ुत्रकामये weaaiar a a’ दी" श्री" द अमुप्ये pen 
mare स्वाहेति sage रविं विष्णुश्च ध्यात्वा रसंस्करृतेऽनटे 
नुहुयात् ॥ १०० ॥ | 



भेमाधेहि दशम् सासि = 
स्वाहान्तनाऽमुना विष्णुं घ्यायन्नाहुतिनाह्र 

पुनराञ्यं समादाय व्याला विष्णुं परापरम् 

विष्णो Seq रूपेण नार्यामस्यां उरीयसस् ¦ 
सतमाघेहि ठउदन्हमुक्वा वह इविस्यजेन् ¦}! ३०२}, 

मेन पुटितां मायां मायया पुरितां बधृम् 
पुनः कामञ् माया पटिवाऽस्याः दिरः स्परत् 1 १०३॥ 

पतिपुच्वतीसिश्च नारीभिः परिवेष्टितः | 

शिरश्राख्म्य हस्ताभ्यां वध्वाः SISTA पतिः | १०६ ॥ 
विष्णं दर्ग विधि ga व्याला दयात् फलत्रयम् । 
ततः खिष्टिच्रतं हा प्रायच्िस्या समापयन् ॥ १५०९ ॥ न 

यथेयमिति | सूतये प्रसवाय | स्वाहन्तनायुना यथेयं पएथिवी्यादिना 
मन्वेण विप्णुं ध्यायंस्तमेवोदिद्याहुतिमादरेद्रहौ दयात् | १०१ | 

युनरि्यादि | पुनराज्यं घतं समादाय गृहीता परादि परं श्रष्ठं Taco 
ral तमेवोदिद्य विप्मो ज्येष्ठेन रूपेण नायामस्यां atid सुतमाधदहि 
स्वादि मन्वसुक्वा बहौ cad व्यजेदिव्यन्वयः | ज्येष्ठेन Bea रूपेण 

fafirsa बरीयसमतिवरमतिश्रष्ठ मिव्यथः | ogee स्वाहा । १०२ }; 

कामेनेति | तततः कामेन sete वीजेन पुटितामाठावन्ते च संयुक्तां 

मायां a” वीजं तथेव मायया at” बीजेन पुदठितां वधूं खी वीजं पुनः कामं 

ऋ वीजं च मायां a बीजं aie ama at a at दही 

खी ही at Sieh aed पटित्वा अस्या भार्यायाः दिर: स्प्रगेत् ॥१०२॥ 

पतीत्यादि । पतिपत्रवतीमिर्नारीभिः परिवेष्टितः पतिहस्ताभ्यां वध्वाः 

शिरश्चारम्य स्प्रष्टा तस्या एव ARS BATT विष्णु amt विधि 
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AE प्रदोषसमये TERIA । 
AUIS दम्पत्योः शोधनं मवेत् ॥ ५०६ | 

ara कथितं कमं गमाधानमथो AT ॥ १०७ ॥ 

तद्रात्रावन्यरात्नौ वा युम्मायां निशि भायंया | 

दनाभ्यन्तरं गला व्याला देवं प्रजापतिम् ॥ ५०८ ॥ 

TAL पल्लीं TSU मायाबीजपुरःसरम् | 

आवयोः GIS तं Wal शुभकरी भव ॥ 908 | 

आरुह्य भायैया wal प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः | 
रपविद्य स्ियं पयन् हस्तमाधाय मस्तके । 

वामेन पाणिना ऽऽखिङ्ख्य स्थाने स्थाने मनुं जपेत् ॥ ११० ॥ 

प्रजापतिं gaa ध्याला Het दद्यात् | aan and कर्मेति 

रोषः ॥ १०४ | १०५ I 

अथान्यदतुस्कारस्य विधानमाह यद्वेव्याधेकेन | प्रदोषसमये राच्यारम्भ- 

समये ॥ १०६ ॥ १०७ Il 

अथ ग्माधानक्रियाविधिमेवाह् तद्रालावित्यादिभिः | तद्रातघ्रतुसंस्कार- 

रात्रावन्यरात्रं वा युम्मायारेव निचि भार्यया सह् सदनाभ्यन्तरं गत्वा प्रजापतिं 

aq ध्याता च प्न waa भर्ता मायावीजपुरःसरं मायावीजं द्ीमित्ति 
पुरःसरमग्रेसरं यत्रैवम्भूतं आवयोः Gea वं शय्य शुभकरी भवेति wa 
परत् ॥ १०८ ॥ १०९ I 

आरृद्येति | ततो भार्यया सह AAI प्राङ्मुख उदङ्सुखो वा 
भूत्वा तत्रोपविद्य च fat waa भर्ता तस्या मस्तके दक्षिणं दस्तमाधाय 

बमिन् पाणिना तामाटिड्भ्य च स्थाने स्थाने मनुं जपेत् ॥ ११० Il 
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रीरषे कामं रातं जप्ता eae वाग्मवं शातम् | 
कण्ठे रमां विशातिधा स्तनन्दे इतं रातम् !॥ 95५ ॥ 
हृदये दाधा मायां नाभो तां casas 

[= 

रातमष्टोत्तरं जप्या लिङ्कऽप्येवं समाचरन् | 

विकार्य मायया योनि लियं गच्छेत् gare ॥ ५१३ ॥ 

रेतःसम्पातसमये ध्याला विश्वकृतं पतिः | 

नाभेरघस्तात चिक्कुण्डे cheat प्रपातयेत् il ११४ ॥ 

शयुक्रसेकान्तरे विदानिमं मन्वमुदीरयेत् 934 ॥ 

ननु कस्मिन् कस्मिन् स्थाने के कं मन्तं जपेदिव्यपेक्चायामाह रीष 

काममित्यादि | aft मस्तके कामं ata मन्तं दतवारं seat Pac 
आओष्ठाधराधोमागे च वाग्भवम् Cafe मन्तं शतवारं seat कण्टे च रमां 

श्रीमिति aed विशतिधा faafeak ज्वा स्तनद्रन्े च श्रीमिति मन्तं रातं 
शतं जपेत् 1 १११॥ 

aay इत्यादि | ततो मार्याया हृदये मायां हमिति aed earn 

ज्वा नामो च तां मायां हीमिति मन्तं पञ्चर्विंयतिवारं se योनौ च करं 
दत्वा कामेन ज्वीमिति बीजेन सह वाग्भवं एेमिति मन्मष्टोत्तरं शतं seat 

लिङ्गऽप्येवं at” एेमिति मनस्य जपं समाचरन् पतिर्मायया हीमिति मन्तेण 

योजिं विकार्य व्यादाय सुताक्तये पुत्रप्रा्ठये खियं गच्छेत् ॥ ११२।॥ ११३ 

रेतःसम्पातेत्यादि | रेतःसम्पातसमये बीजसम्पातनकाले पतिर्व्रतं 
मजापतिं ध्यात्वा नाभेरधस्ताचित्छुण्ड रक्तिका्यां area बीजं प्रपात- 

TEU ११४ ॥ ११५ tl 
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PUSH सगा Va TATRA | 
वायुना दिगभवती तथा maadt भ्व ॥ ३१६ | 
जाते गभे ऋतो तस्मिचन्यस्मिन at महेश्वरि । 
तृतीये Waa तु चरेत् पुंसवनं गृही ॥ 990 ॥ 

करुतनिलयक्रियो मर्ता प्च देवान् समचयेत् । 
गोर्यादिमातृकाश्चैव वसोर्धारां प्रकस्पयेत् ।॥ ११८ ॥ 
gare ततः Bar पृर्वाक्तविधिना सुधीः | 
धाराहोमान्तमापायय कुयात् पुंसवनक्रियाम् ॥ ११९ ॥ 

प्राजापत्यश्चरुस्तत्र चन्द्रनामा ZAM: ॥ १२० ॥ 
गन्ये दधि aaa हो माषाठपि निक्षिपे 
पतिः Tse fea मद्रे fe ठं पिवसि Bema ॥ ०२५॥ 

ततः सीमन्तिनी व्रूयात् मायापुंसवनं तरिधा । 
sade, fara यवमाष्युतं दधि ॥ २२ ॥ 

वीजसकान्तर् यं मन्तं मर्ता पठत्तमेव मन्वमाह यथाथिनेति । भूः 
goat | at: स्वगेः | वच्रधारिणा इन्द्रेण ॥ ११६ ॥ ११७ ॥. 

पुंसवनक्रिसादिधिगवाह छतनिव्यक्रिय इत्यादिभिः } तनित्यक्रियो 
मर्ता पूर्वोक्तान् ब्रह्मादीन् पञ्च देवान् समर्चयेत् ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 

TA पुंसवनक्रियायाम् |} 220 I 
गव्ये त्यादि | गव्ये गोसम्बन्धिनि दधि एकं यवं St मापावपि निःक्षिपेत् ! 

ततो दे भद्रे ofa त्वं करं पिवसरीति पतिच्िः्तं त्रिवारं feed प्रच्छेत् ॥ १२१) 
तत इति | ततः परं मायापुंसवनं ही" पंसवनमिति सीमन्तिनी af 

त्रिधा त्रिवारं ब्रूयात् । तत नारी यामस्थानाढन्यत्र गत्वा त्रीन् nadia यन् 
aga afa पिवेत् | १२२ ॥ 
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(= Ca त्युताभिवनितां .यागस्थानं समानयत् | 

भृताः प्रेताः पिद्याचाश्च वेतासख TST: । 

तान सर्वान नाद्य इन्दं caval कुर TES ॥ २९ ॥ 

मन्तेणानेन tala चिन्तयिता हतारानम 

रुद्रं मरजापति ध्यायन् SST दादखहुतीः ॥ १२६ ॥ 

ततो माया चन्द्रमसे स्वाहैयाहुतिपच्वकूम् | 

दत्वा भार्याहदि स्पृष्टा मायां wet रातं जपत् i १२७ ॥ 

जीवदित्यादि | ततो जीवन्तः सुताः पुत्रा यासान्ता जीवल्छुतास्ताभिः 

खरीभिः सह वनितां fe यागस्थानं समानयेत् | तां वनितां वामभागे 

संस्थाप्य चरुहोमं समाचरेत् ॥ १२३ ॥ 

पूर्ववदिति | पूरवैवत् सुवे चरुमादाय गृहीत्वा मायां ह्ीमिति कूच 

हमिति च वीजं ससुचरन् च गर्भत्यादि तान् सवानित्यन्तं TAS 

ततो नाद्य द्रन्द्रसचरेत् | ततो Wat कुर्विति वदेत् । तता Tas: स्वाहंति 

वदेत् | सकरूपदयोजनया दी ये ग्मविघ्क्चारो ये च wares 

भूताः प्रेताः यपिह्ाचाश्च वेताखा वाक्षातकास्तान् AAAI नादाय THAT 

कुरु स्वाहेति मन्त्रो जातः | अनेन मन्लंण Cale रक्तान्िनामान हुताचनम्भि 

चिन्तयित्वा रुद्रं म्रजापतिच्च ध्यायन् geared: प्रदयात् WN १२४--१२६॥ 

तत इत्यादि | ततः परं दीः चन्द्रमम स्वाहेति मन्तेणाहु तिपच्चकं 

दत्वा मार्याहृदि eget मायां क्षमी ही “श्रीमिति मन्लं शतवारं जपेत् !। १२७॥ 
32 
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ततः Raed इता प्राय ६ 
ततस्तु qa मासि दयात् ward सिये 
aaa मधु sere घृतं दधि समांराकम् | 
पञ्चामृतमिदं प्रोत देहश्च विधीयते yy १२९ ॥ 
aa सदनं टमी मायां कूच पुरन्दरम् | 
पञ्चद्रव्योपरि चिव प्रजप्य एच पच्छधा | 
एकीकरलयाऽखतान्ययं प्रारायेदयित्ां पतिः ॥ १३० ॥ 
सीमन्तोन्नयनं कुयान्मासि ष्ष्ठेऽटसेऽपि वा | 
यावन्न जायते पत्यं तावत् सीमन्तनक्रिया } १३१ ॥ 
पूव चथाराहामान्तं कमे Bar feat सह | 
SUAS पराज्ञः परदद्यादाहूतित्रयम् ¦ 
विष्णवे भास्वते धात्रे वहिजायां समुच्रन् ॥ १३२ ॥ 
ततश्नन्द्रमसं Aa EAA say | 
सप्तधा हवनं कुयात् सोमसुदिदय मानवः ॥ १३३ ॥ 

समापयत् पुंसवनं कर्मेति रषः | १२८ ॥ 
ननु किन्नाम पञ्ाखतमत आह THATS | समांशकम् तुस्य- 

भागम् \ १२९. ॥ | 
वाग्भवमित्यादि | बाम्भवं एेमिति मदनं ste sect श्रीमिति 

मायां हीमिति छर हमिति पुरन्दरं कमिति च वीजं शर्करादिपच्चद्रव्योपरि पञ्च 
पञ्चा पञ्च पञ्चवारान् प्रजप्य दाकंरादीनि अग्रतानि waters oes at भार्यम् 
AA Tae मासि पादयेत् ॥ १३० ॥ १३१ I 

सीमन्तोच्नयनक्रियाविधिमेवाह पूरोक्तेत्यादिभिः। st विद्वान् पुषः 
सिया सहासने safer पूर्वाक्तधाराह्येमान्तं कसं say qa विप्णवे इति 



spat वासवे विष्णुं दिवं ait प्रजापतिम् | 

व्याला प्रत्येकतो द्दादाहतीः पञ्चधा रि } 9३६ ॥ 

सणकङ्कुतिकां भत्ता गृहीत्वा दक्षिणे करे ¦ 

सीमन्तादडकेदान्तः Page! निवेदयेत् ।॥ ५३९ ॥ 

दिं विष्णुं विधि व्यायन् मायवीजं ससुच्रन् ।॥ ३२३९६ ॥ 

भार्ये कल्याणि सुभगे ददम aia स्त ¦ 

सुप्रसूता भव प्रीता भरसादादिः्कमणः ॥ ५३७ ॥ 

आयुष्मती कद्कुतिका ase त शुभं कुर । 

ततः समापयेत् कम खिष्टि करडवनादियिः ॥ १३८ il 

मास्वते इति धात्रे इति ager ततो वह्धिजायां स्वाहा समुर विप्णवे 

स्वाहा सूर्याय स्वादा प्रजापते स्वाहेति च मन्त्रं प्रकीत्तेयन् सन् विम्णुं सूर्य 

प्रजापति चोदिदयाहुतित्रयं FATT 1] २३२-१३० ॥ 

स्वण््यादि | ततो मर्ता दक्षिणे कर् स्वणेकङ्कतिकां सुवणेमयीं प्रसाधनीं 

गृहीत्वा पूर्वं मायाबीजं द्वीमिति वीजं ससुचरन् ततो । 

मर्ये कल्याणि gan द्मे मासि aaa | 

 सुप्रसूता भव प्रीता प्रसादाद्विश्चकमेणः | 

आयुप्मती कङ्कतिका वच्स्वी त a कुर् । 

इति मन्त्रं cae शिवं विष्णु विधि प्रजापतिच्च ध्यायन् सन् सीमन्तात् 

सकारात् वद्धकेशान्तः केडपाशे वद्धकेखभ्यन्तरकडासमूहे निवेरयत् | आयुष्म- 

तीव्यस्य भवेत्यनेनान्वयो विधेयः | ते इव्यस्य कङ्कतिकेत्यनेनान्वयः ॥ १३५ 

२२३८ ॥ 
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जातमातं सुतं दृष्ट दा स्फी महान्ते | 

वोक्तविधिना धीरो धाराहोमं समापयत् \॥ ५३९ ॥ 

ततः पञ्चाहुती्दयात् Bias प्रजापतिम् | 

मधुसर्पिः कांस्यपात्रे TAA SAAT | 

वम्थवं दातधा Sal भादायेत्तन्यं पिता ।॥ १६१ ॥ 

दक्षहस्तानामिकया मन्त्रमनं समुचरन् | 

आयुधच्चौ वटं मेधा seat ते सदा शिषो 

इत्यायु्जननं EAl गुप्तं नाम प्रकल्पयेत् । 

तोपनयने पुत्रे तन नास्ना समाहयेत् | १६२ ॥ 

capa तखा जातम समापयेत् 1 

नाटकछेदं ततो धावी FASTA ॥ १४४ Ml 

यावन्न छियते are तावच्छौचं न वाघते | 

प्रागेव नाडिकाेदाैवीं वैं Bray il १४५ ॥ 

|| १४६२९ ll 

अथ जातकर्मविधिमाह जातमात्रमिलादिभिः | दत्त्वा युतायेति रोषः , 

गृहान्तरे सूतिकागृहादन्यसिमिन् गहे | तत इत्यादिस्तु THT: ॥} १३९॥ ॥ १४ ०॥ 

मध्विति | तदनन्तरं पच्चाहतिदानानन्तरं कस्यिपात्रेऽसमांशकं WIAA 

समानीय तदुपरि वाग्भवम् एेमिति मन्तरं चतधा जघ्वा आयुरव्वा वरं मेधा 

वर्धतां ते सदा रिचो इत्येनं मन्त्रं समुच्चरन् पिता दक्षदस्तानामिकयाङ्गुल्या 

मधुसर्पिस्तनयं प्राशयेत् ॥ १४१ ॥ १४२ Ul 

इत्यायुर्जननमित्यादयम्तु स्पष्टा्थाः ॥ १५३- १४५ ॥ 



Sai त्प ननाम [ % ao, 

01115 ७.२ 
aa ५ 

कुमायाश्चापि कन्तेव्यमवमेवममन्तकःम् ! 

QB वा चाष्टमे सासि नाम कुर्यात् प्रकाशयतः i 5 

लापयिता दिद्युं माता परिधिप्याम्बर शुभ | 
भन्तः पाश्च समागत्य प्राङ्मुखं स्थापयत् सुतम् । १४६७ | 
अभिषिञ्चेत् रिदयोमूधि सहिरप्यङुदोदकैः | 
Heal यमुना रेवा SIA ST ॥ 5४८ ॥ 

AGS बरदा कुन्ती सागराश्च सरांसि च | 

एत त्वामभिषिन्तु sarees | १८६९ ॥ 

ai आपो हि छा मयोभुवस्ता न SS दधातन 

महे रणाय ATT ॥ ११५० I 

0.1 

& “ay Sane tem sie 

कुमार्यां zeae | दुमा्याश्चाप्यमन्दकं aeaciaska जातंकर्मवमेव 

कृत्तेव्यम् | १४६ ॥ 
ag नामकरणस्य विधिमाह खापयिव्येव्यादिभिः | माता चिं ae 

By अम्बर वसे परिधाप्य ag: Wi समागत्य सुतं प्राङ्युखं स्थापयत् । १ 291 
अभिषिश्चदित्यादि | ततः पिता जाहवीव्यादिमिर्मन्तैः सदिरण्यकुकादकैः 

firen: मूधयेभिषचचित् ॥ १४८ U १४९ ॥ 
आप zeae ¦ है अपो हि यन्मात् यूयं मयोभुवः स्था Aa: सुखं 

तस्य urate: परापयिच्यो मवत } ता तस्मात् नौऽस्मान् SSAA दधातन 
स्थापयत | किच्च सहे महै रणाय रमणीयाय चक्षुषे sada दधातन | अच- 

ay: हे अपो यस्माद्यं सुखं प्रापयथ तम्मादस्मान् एेदिकेनाऽचरादिनाऽसुप्मिकेन 

च॒ महारमणीयदश्नीयेन ब्रह्मणा संयोजयतेति । दहि ठा इति weaaic 

मध्यमपुरूषवहुवचनम् | दधातनेव्यपि दधातेरखछर् मध्यमपुरूषवहुवचनं छन्दसि 

वहुखमित्यनेन सिद्धम् | मह इति महते इति पदस्य छान्दसत्वादकारतकारयोरछोपि 
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a यो बः दिवतमो रसस्तस्य भाजयतह् न 

FATWA मातरः ॥ १५१ ॥ 

ही तस्मा अरं गमाम वो यस्य च्षयाय जिन्वथ 

आपो जनयथा च नः ॥ १५२ ॥ 

अभिषिच्य चिभिर्मन्तेः पूवैवहहिसंस्कियाम् | 

करता GUT धारन्तं दयात् पाहतीः सुधीः ॥ १५३ ॥ 

सति महे इति भवति | रणायेति रमणीयश्च्दस्य छन्दसि wea: | चक्षुषे 

इति उस प्रत्ययान्ताचचतुर्थी ॥ १५० ॥ 

यो व इत्यादि) है आपो वौ युप्माकं शिवतमोऽत्यन्तकल्याणरूपो 
यो रसो निर्यासो मधुरस्तस्य रसस्यह् नोऽस्मान् भाजयत भागिनः कुरुत तेन 
रमेन सम्वद्धानस्मान् Bede: | किभ्भूता यूयम् ऊरतीरिच्छावव्यः सेहेन 

मातर इव । अयमथः यथा सेहेन मातरः पुत्रान् तुल्यरसभागिनः कुबेन्ति 

तथा युयमप्यस्मान् कल्याणक्रारिरससम्बन्धान् कुरुतेति । उशषतीरिति az 

कान्तौ चातृप्रत्ययः तदन्तादीप्म्रययः ततो जसि करते निपातनात् पूवंसव्णैदी्धः | 
हे आपो वो युष्माकं तस्मे तस्मिन् casas पर्याप्तं गमाम गच्छामेवयथैः | 
किच्च वः तत्र रसे नोऽस्माकं भोगं यूयं जनयथ | यस्य रसस्य क्षयाय क्षय स्थाने 
जिन्वथ प्रीणयथ जआब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगदिति रोषः | अयमथः दै आपो 

युष्माकं यस्य रसस्य स्थाने जगद् ययं प्रीणयथ तस्य विषये वयं dia गच्छाम 

यूयञ्च नः तत्र सम्भोगं जनयथेति | aR क्षययेल्युमयत्रापि सप्तम्यर्थे चतुर्थीं | 
गमाम इति रोटुत्तमपुरुषवहुवचनं गच्छादेशामावदकछान्दसः | जनयथा इति 
छन्दसि dra: | जिन्वथ इति छन्दसि सिद्धम् ॥ १५१ th १५२ Il 

अभिषिच्येव्यादि | पएतेखिभिर्मन्तैः रिशोमूधघ्येमिषिच्य पूववत् 
चहिसंच्करियां कला धारान्तं धाराहोमान्तं कमे च सम्पाद्य सुधीः पिता 

पञ्चाहुतीदंयात् ॥ १५२३ 



Aaa: २६९. 

अस्ये प्रथमां SST वासवाय ततः परम् | 

ततः प्रजानामस्पतये विश्वदेवेभ्य ख च | 

व्रह्मणे area saree पाथिवसंज्ञके ॥ १५२ i 
ततोऽद्कः पुत्रमादाय श्रावयेत् दक्षिणश्चुतां | 
स्वव्पाक्षरं Gass शुभं नाम विचक्षणः || ३५५ || 

श्रावयिला त्रिधा नाम वाह्यणेभ्यो निवेदय च | 

ततः समापयेत् कमे Ha खिषिक्दादिकम् | ३५६ ॥ 

aaa faseat नास्ति shear न वियत | 

नामान्नप्रारानं चूडां कु्याद्धीमानमन्तकम् ॥ १५७ ॥ 
चतुर्थे मासि ष्ठे वा कुर्या्निष्कमणं Prat: il १५८ il 

BAA A: सस्पूञ्यं गणनायकम् | 

aaa तु तनयं वस्राटट्ारभृषितम् | 

संस्थाप्य पुरतो विद्यानिमं मन्तमुदीरयेत् ।॥ ३१९ ॥ 

बरह्मा विष्णुः Peat दुर्गा गणेशो भास्करस्तथा । 
इन्द्रो वायुः कुबेरश्च वरुणोऽभिबेहस्पतिः | 
शिशोः सुभं प्रकुर्वन्तु रक्षन्तु पथि स्वेदा ॥ १६० ॥ 

ननु कान्देवानुदिद्य पञ्चाहुतीर्दादिव्यपेक्षायामाह अस्ये इत्यादि।। १५४॥ 
तत इत्यादि | ततोऽ क्रोडे पत्रमादाय गृहीता विचक्षणः पिता 

पुत्रस्य दक्षिणश्चुतौ दक्षिणे करणे स्वस्प्षरं खखोचायै gd मङ्गल्वाचकं नाम 
श्रावयेत् W १५५-- १५८ il 

[अ अथ रिद्युनिप्करमणक्रियाविधिमाह कृतनिल्यक्रिय इत्यादिभिः ॥ १५९. ॥ 

यं मन्मदीरयेत्तमेव मन्वमाह् sat विष्णुरिति tl १६० ॥ 



ATCC IU beatae ६१ [१ as) 

As GFASE समादाय गीतवा्पुरःसरम 

aR सानन्दैः खजनेः सह ॥ १९५ ॥ 

nasal Beast शिष्यं सूर्यं निरीक्षयेत् ॥ १६२ ॥ 

ही“ तच्चक्षर्देवहितं पुरस्ताच्छरकसुचरत् | 

qa दारदः शातं जीवेम रारदः रातम् ॥ १६२ ॥ 

इत्यादित्यं ददौयिला GATT निजाख्यम | 

अर्व्यं zen दिनेखाय खजनान भोजयेत् पिता ॥ १६४ ॥ 

पटे मासि कुमारस्य मासि वाप्यष्टमं दिषे ¦ 

पित्॒राता पिता वापि कु्यादन्नारानक्रियाम् ॥ १६५ ॥ 

र्ववदेवपूजादि AST तथा । 

एवं धारन्तकर्माणि सम्पायय विधिवत् पिता ॥ १६६ ॥ 

दयात् पञ्चाहुतीरतत्र शुचिनाम्नि हुताशने । 

अभ्िमदिदयय प्रथमां हितीयां वासवं स्मरन् ॥ १६७ ॥ 

ततः प्रजापति देवं विश्वान् देवान् ततः परम् | 

रह्माणल्च समुद्िद्य पञ्चमीमाहुति त्यजेत् ॥ १६८ ॥ 

इतीत्यादि | इतीमं मन्वसुक्तवाऽङके क्रोडे वारं समादाय गृहीत्वा 

सानन्दः स्वजनैः सह गीतवादपुरःसरं ate बदिर्निप्करामयत् ॥ १६१ ॥ 

nears । अध्वनि ani feet गत्वा पिता चिं वालं सुर्य 

Rear ॥ १६२ ॥ 
येन मन्तरेण शिं सूर्यं दर्थयेत्तं मन्त्माह ही तच्चश्चुरिति | पुरस्तादग्रतः 

RUE शुक्रमु्घय गच्छत् तत्सूयरूपं देवहितं चद्ुर्व्ेते aga शतं शरदो 

वर्षाणि पद्येम यच पर्यन्तो वयं शतं शरद) जीवेम ॥ १६२-- १६५ ॥ 

अन्नप्रा्नक्रियाविधिमाद् पूवेवदिव्यादिमिः }। १६६ ॥ 

तत्र अन्नप्राशनक्रियायाम् | ननु कान्दरेवानुद्िद्य पश्चाहुतीदेचादित्य- 

Taare अिमिव्यादि tl १६७ ॥ १६८ ॥ 



नवमदधसः Bag 

तोऽञ्नावन्नदं ध्याला दत्तपञ्चाहुतिः पिता | 
तत्राथवा Tessas वस्राटङ्रशोभितम् | 
ale निधाय तनयं भोडयेत् पायसास्रतम् ॥ १६९ } 

पञ्चप्राणाहृतेम॑न्वैर्मोजयिता तु पञ्चधा | 
ततो ऽचव्यञ्चनादीनां द्या किञ्चित् रिषो 

STASI TAA समापय | 

इत्यन्नपरादानं प्रोक्तं चूडाविधिमतः TT ॥ 59७9 ॥ 

ada पञ्चमे वर्षे कुटाचारानुसारतः | 
वूडाकमं frat: कु्याह्ाटसंस्कारसिष्धय 
देवपूजादिधारान्तं कमे निष्पाय साधकः | 
सत्यानेरुत्तरे Ta व्रषगोमयपूरितम् ।॥ ५७३ ॥ 
तिरूगोधूमसंयुक्त रारावं स्थापयेद् बुधः | 
कवोष्णं सखिलं चापि ara सुदणितम् ॥ १७४ | 

तत इत्यादि | ततः परमन्नदां देवीं ध्यात्वा तामुदिद्यायौ दत्ताः पश्चा- 
ediia स दत्तपच्नाहुतिः पिता तत्राथवाऽन्यस्मिन् गृहे वखालङ्कारशोभितं तनयं 
क्रोडे निधाय संस्थाप्य Tae परमान्नरूपमतं प्रायत् मोजयत् || १६९॥ 

पञ्चेत्यादि | प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय 

स्वाहा व्यानाय स्वाहेत्यासमकैः TAMMIE: पुत्रं पायसं पञ्चधा भोजयित्वा 
ततोऽनन्यज्ञनादीनां किञ्चित् fede दत्वा चद्धुतूर्यादिघोपेण प्रायश्चि्या 

नचान्नपारानक्रियां समापयत् |] १२७० tl १७१ ॥ 

अथ चूडाकमैविधिमाह तृतीय इत्यादिभिः 1 बुधो विचक्षणः साधकः 
कर्मनिष्पादकः पिता पूवैवदेवपूजादिधारान्तं कमं ee सत्यभेः सत्यनान्नो 
ated देरो वृषगोमयपूरितं तिर्गोधूमसंयुक्तं चरावं कवोप्णमीषदुप्णं सिं 
जरं सुश्ाणितमेकं क्षुरज्चापि स्थापयत् ॥ १७२- १.७४ Il 

33 
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आसाद्य तनयं तत्र जनकः स्यीयवामतः | 

संस्थाप्य जननीक्तोड कवोष्णसलिेश्च तेः ॥ ५७९५ ॥ 
वारणं द्धा जप्त्वा सम्माञ्यं रि्ुमूदंजान् | 

मायया ऊुरपत्राम्यां जुष्टिमेकां भकस्पयेत् ॥ १७६ ॥ 
| मीं Brat जप्ला गृहीता खोहजं aw 

i Gare mae निवेरायेत् ।॥ ५७७ | 

कुमारमाता हस्ताम्यामादाय गोमयाच्विते | 

रवे स्थापयेत् Be नापिताय पिता वदेत् | १७८ ॥ 
Rafer Ret: क्षौरं सुखं साधय उदयम् | 
पठिता नापितं Tar सत्यनामनि पावके । 
पजापति aga प्रद्यादाहूतित्रयम् । १७९ | 

आसायेत्यादि | ततो जनकः पिता तनयं पुत्रं तत्र सत्यनाश्नो वहेः समीपे 
आसाद्याऽऽनीय स्वीयवामतः आत्मनो वामे Fa जननीकरोडे संस्थाप्य Added 
देशे स्थापितैः कवोष्णसरिर्वारुणं वरुणसम्बन्धि वमिति बीजं दशधा जघ्वा 
दिमूद्धजान् वारुककेशान्. सम्माज्य मायया ही“ बीजेन कुशपत्राभ्यामेकां 
जुषि प्रकल्पयेत् ।॥ १७५५ I १७६ YI 

मायामित्यादि | ततो मायां हयी ̂ बीजं लक्ष्मीं of’ बीजच्च त्रिधा जघ्वा 
ोहजं at ude जुष्टिकामूलं fax मातृहस्ते जुष्टिकां निवेशयेत् 
स्थापयेत् ॥ १७७ II 

कुमारेत्यादि । कुमारमाता हस्ताभ्यां जुष्टिकामादाय गृहीत्वा मोमयास्विते 
शरवे स्थापयेत् | ततो नापिताय पिता शि्युजनको वदेत् ॥ १७८ I 

fet: पिता नापिताय क्रं वदेदित्यपेक्षायामाह् श्चुरमुण्डिनित्यादि | 
हे श्चरसण्डिचापित शिशोः at सुखं यथा स्यात्तथा त्वं साधय set स्वाहा | 



रन्तयादि कृत्वा चूडाकमे ये 

गमाघानादिचूडान्तं समानं सवेजातिषु 

शूद्रसामान्यजातीनां सवेमेतदमन्तकम् ॥ ५८४ ॥ 

ae cafes नि ष्क्रमणं विना | १८९५ | 

gba साधय स्वाहेत्यन्तं मनुं पटित्वा नापितं पर्यन् Reps: 

प्रजापतिं ages सत्यनामनि पावकेऽयावाहुतित्रयं AST I १७९. |) 

नापितेनेति | ततो नापितेन छतं att यस्य तथाभूतं शिष्यं खापयिखा 

ततो वखारङ्कारमाल्येन भूषयित्वाऽथिखन्निघौ aaa संस्थाप्य च स्विष्टिकृतं 

होममाचरेत् कुर्यात् ॥१८० ॥ १८१ ॥ 

mene | मायां ही बीजम् । एनं at fat zara विश्व्ृद्धि- 

मुरित्यन्तं aq fret: कर्मे परित्वा स्वणैमस्या सुवणेविकारभूतया राज्या 

रजतोद्धूतया लोदमय्या वा शक्या PRT: कण्वं प्रकल्पयत् 

कुर्यात् ॥ १८२-१८५ ॥ 
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तिः कयो विदान पञ्च देवान् समचेयेत 

दिमातकाश्चैव वू धारां मकव्पयेत् ॥ ace Il 

gear ततः क्यात् sama 

राण्डिकोक्तविधिना धाराहोमान्तमाचरेत् ॥ १८९ I 

प्रातः BAMA We सुखात समलङ्छतम 

rat विना कृतक्षोरं क्षोसाम्बरविभूषितम् ॥ ५९० ॥ 
छायामण्डयमानीय समुद्यह तारित् 

समीपे चात्मनो वामे संस्थाप्य विमलासने ॥ ५९१ ॥ 

अथेत्यादि | द्विजातीनाम् ब्राह्मणक्षत्रियवेद्यानाम् ।॥ १८६ Il 
THANE | गर्मादष्टमे जननाद्वाष्टमेऽ>डे वक्ष रिरोर्बारस्योपनयमुपनयनं 

कुर्यात् । षोडशान्दाधिको लङ्वितषोडखछवर्षो वारो नोपनेतव्यः | स बालो 
निष्क्रियोऽपि देवपित्रचक्रियाविदहीनोऽपि मवति i १८५७ | 

जथोपवीतक्रियाविधिमाह कृतनिवयक्रिय इत्यादिमिः | पञ्च देवान् 

ब्रह्मादीन् ।॥ १८८ ॥ १८९ ॥ | 

प्रातरि्यादि | ततः प्रातः Had Hana भोजनं येन तथाभूतं 

शिखां विना ad at यस्य तथाभूतं ged ag छतखानं भूषणादिभिः 

mesa क्षोमाम्बर विभूषितं दुकूट्वखाम्यामङङ्कृतं बां छायामण्डपमानीय 
समुद्धवहुतादितुः समुद्धवनान्नो वहः समीपे आत्मनो वामे aa विमखासने 
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व्रह्यचये ३ Raia गरवे वि [ति || १९२ || 

ततो गरः प्रसन्नात्मा ree शान्तचेतते 3 
काषायवाससी ददात् SISTA IBA ॥ ५९२ ॥ 

Aa कुरमयीं वापि चित्रतां म्न्थिसंयु 
तूष्णीं च मेखल दयात् काषायाम्बरधारिणे ॥ १९४ ॥ 
Wags सुभगा मेखलां स्यात् शुभप्रदा 
इत्य॒क्छा मेखला बद्धा मोनी Asa गुरोः पुरः ॥ ५९५ ॥ 
यत्ञोपवीतं परमं पवित्रं yeas सहजं पुरस्तात् 

आयुष्यमग्रयं Wags शुभं यज्ञोपवीतं बरख्मस्तु तेजः | ९६॥ 
मन्वेणानेन Rea दयात् कृष्णाजिनान्वितमः 
यज्ञोपवीतं दण्डञ्च वेणवं aera वा | 
(SMAI दयात् क्षीरव्क्षसमुद्धवस् ॥ ०९७ ॥ 

संस्थाप्य च ब्रह्मचर्यं कुरु वत्सेति गुरुः fed वदेत् । ततः परं fa: ब्रह्मच 
करोमीति गुरवे विनिवेदरयत् ॥ १९.०--१९.२ ॥ 

तत इत्यादि | ततः परं TAA प्रसन्नमना गुरूः रान्तचेतसे Pras 
शिष्याय date दीर्धमायुर्यस्य म दीर्घायुस्तस्य भावो दीर्घायुषं तस्मे वर्चसे 
तेजसे च काषायवाससी कषायेण रक्ते Ft दयात् ।॥ १९३ | 

meta | मौञ्जी मुद्धम्यी कुद्यम्यीं वा त्रिवृतां अन्िसंयुर्ता 
Tasty काषायाम्बरधारिणे शिवे तृप्णीमेव दद्यात् ॥ १९.४ 

मायामिति | पूर्वं मायां द्वीमिति dea ततः सुभगा मेखला 

स्याच्छुभप्रदेति wa कव्या मेखलां बद्धा मौनी सन् TT: WRT 
1 १९५ ॥ 228 I 

wanes | अनेन यज्ञोपवीतमिव्यादिना बलमस्तु तेज इत्यन्तन 

ran क्रष्णाजिनान्वितं कृष्णवणेसगचर्मसंयुक्तं यज्ञोपवीतं शिरये दद्यात् 
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i ॥ खम् ॥ १९८ Il 

dais दिनिशाय दातारं बह्यचारिणं 

तच्चक्षुरिति FAN दशेयेद्धास्करं मु 
COATT यदेन्म् 

१९९. || 

हदि स्प्रष्टा पठितेन वि 

हिष्यस्वमुकरामा ऽह भवन्तमभि 

and वेणुसमुद्धवं खादिरं खदिरसम॒द्धवं veri पठाश्चससुद्धवं श्चीरवृक्षसमुद्धवं 
वा दण्डमपि रिव दद्यात् ।॥ १९७ | 

आपोटिष्त्यादि | ततो मायया द्वी वीजेनादावन्ते च पुटितेन 
संयुक्तनापो दहि षेति मन्तेण कुराम्भाभिधेतदण्डोपवी तिनं धृतदण्डमुपवीतवन्तं 
चिदं तिराब्ृत्याऽभिष्यि ततः परं तोयेजयेवालकाञ्जलि WaT ॥ १९८ ॥ 

dala | fama सूर्याय तदञ्जरि दातारं ब्रह्मचारिणं 
aon तचखद्घुरिति Aan भास्करं गुरुदंयेयत् | दातारमिस्यत्र ale तृन्प्रत्ययः | 
अतएव तटञ्जसिमिस्यत्रं PARA: क्रतीवयमगेन कमणि प्राप्तायाः wT न् 

SAAS] खल्थतुणामस्यनन पातिषधा जाततः | १९९. | 

दृएमास्करमिष्यादि | ततः परमाचार्यं गुरुः eae ष्टो भास्कसे 
यन तथाभूतं माणवकं रिं वदत् | आचार्या ates कि वदेदित्यपेक्षायामाह् 
मम॒ त्रत fete | जुषस्व मम ad मवस्व | शिवं कल्याणम् || २०० II 

हदति | Tera ममघ्तमिव्यादिकं चिवभिव्यन्तं मन्तं पटित्वा शिरो 
स्पष्टा वत्स वत्वं क्रि नामासीति तं faced वदत् | गुरुणेवमुक्तः िप्यस्तु 
अमुकटेवरामाहं सवन्तमभिवादये zfa ब्रयान् | २०९१९ I 
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चारीति गुरो प 

क्ट्वा सद्गुरुः पश्चादेवेभ्यस्तं समपय 

at प्रजापतये वत्स सविते वरूणाय च 
पृथिव्ये विश्वदेवेभ्यः सवेदेवेम्य एव च | 

समषयामि ते सवे रक्षन्तु {२ 
ततो माणवको वहि 

गुरं ysis खासने पनराविरोत् ।॥ २०५ ॥ 

गुरः fret Gee: समुद्वहुताराने ¦ 
पञ्चदेवान समुदिर्य ददात् पञ्वाहुतीः BA ॥ २०६ Il 

eae । दे वत्स त्वं कस्य ब्रह्मचा्यसीति गुरौ प्रच्छति सति 

शिष्यः सावदितः सावधानः सन् भवतो ब्रहमचार्यहमिति ब्रूयात् ॥ २०२ ॥ 
इन्द्रस्येत्यादि | हे वत्स त्वमिन्द्रस्य ब्रह्मचायैसि ते तव हुतारनोऽथि- 

war गुरुभवति इति रिप्यमुक्तवा सद्गुरुः पश्यात् तं हिप्यं देवेभ्य 

GAGA ॥ २० 

ननु केभ्यो देवेभ्यो गुरुः शिष्यं समपयदित्याकाङ्क्षायामाह त्वं 
प्रजापतये TATE ॥ २०४ ॥ 

तत इत्यादि | ततः परं माणवको ales दक्षिणावत्तेयोगतो वहि 

Tea प्रदक्षिणीकृत्य पुनः स्वासने आविरोत् tl २०५५ ॥ 

vena | गुरुः शिष्येण dee: सन् समुद्धवबहुताराने समुद्धवसज्ञके 

अमो पञ्चदेवान् समुदिश्य पञ्चाइतीदंबात् ॥ २०६ Il 
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प्रजापतिस्तथा शको विष्णुवेह्या दिवस्तथा ॥ २०७ ॥ 

मायादिवद्विजायन्तेजंहयात् SATA: | 

अन मन्ते सवच्र विधिरेषः प्रकात्तितिः ॥ २०८ ॥ 

ततो दर्ग महाल्मीः सुन्दरी भुवनेश्वरी 
इन्द्रादिदरादिक्फला भास्करादिन्वग्रहाः ॥ २०९ ॥ 

IAEA Sada वाससाऽऽच्छाय Tees 
प्च्छेन्माणवक प्रा tl ब्रह्मचर्या शमानम् 

al SSAA तनय ब्रूहि कि ते मनोगतम् ॥ २१० ॥ 
ततः रिष्यः सहितो धृत्य गुरषदहयम् | 

करोतु मामाश्रमिणं AANA: ॥ २११ ॥ 

ननु कान् vata समुदिद्य पश्चाहुतीदयादित्यपेक्षायां तान् पञ्च 
देवान् दशयति प्रजापतिरित्याघर्द्धन । २०७ ॥ 

ननु Seed: पड्देवानुदिद्याहुतीदंचात्तत्राह मायादीत्यादि | मायादि. 
nw x, w Tek AN 

वदह्विजायान्तेः at वीजादिभिः स्वाहान्तैः serait: प्रजापत्यादीन् 
“ ao देवोहे 

पञ्चदेवानुदिदय जुहुयात् | ननु प्रनापत्यादिपच्चदेवोदेश्यक एव होमो मायादिवहि- 
जायान्तैः स्वस्वनामभिर्विधातव्यस्तदन्यदेवोदेश्यकोऽपि वा तत्राह अनुक्तमन्दे 
इत्यादि ।॥ २०८ ॥ 

तत॒इव्यादि | ततो द्वी ̂ बीजायेन स्वाहान्तेन प्रव्येकनान्ना एतान् दर्मा- 
Hees ase वा वाससा वखेण बालकमाच्छाचय हे तनय ते तवाश्रम 
क; नं मनागतं वा किं add त्वं ब्रहि इति प्राज्ञो धीमान् गुसेत्रह्यच्यामिमानिनं 
AMS वाख्क प्रच्छत् | २०९. | Ro ॥ 

तत इत्यादि | ततः परं शिष्यः सावदहितः सावधानः सन् गुरुपदद्भयं 
धृत्वा = युगो ब्रह्मविंचोपदेशतः साविच्या उपदेदोन मामाश्रमिणं भवान् करोिति 
प्राथयत् | २११ 
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एवं प्राथयमानस्य दक्षक्णं रिदास्तदा | 

श्राकयिला तरिधा तारं सवेमन्वमरयं दिद | 
व्याहतित्रयसुचाये सावित्री TES: 1; २३२ F 

ऋषिः सदादिवः Sih: उन्दच्िषटुबुदष्हतम 

अधिष्ठात्री त॒ सावित्री मोक्षार्थं विनियोगिता i २५२ 1 

सादौ तत्सवितुः पश्याहरण्यं cease | 
भगैः पदान्ते देवस्य धीमहीति पदं वदेत् 292 I 

ततस्तु WANS धिया यो नः प्रचोदयात् | 

पुनः प्रणवसुच्वाये साविन्रयथ Tea २१९ | 
¢ 

एवमित्यादि | तदा तस्मिन् कार एवं व्रायेयमानस्य TTT 

सर्वमन्तमयं सकर्मन्वस्वरूपं सकलमन्तपरधानं वा तारं प्रणवं त्रिधा त्रिवारं 

श्रावयित्वा ततो मूरादिव्याहतित्रयसुचायं गुरूः सावित्री गायत्रीं AMAT 2 22 

अथ गायव्या प्यादिकमाह ऋषिरिव्याहिना | अस्या गायच्याः 

सदारिव ऋषिखिष्टष्ठन्दः साविव्ययिष्ठात्री दवता sta विनियोगः | 

रिरसि सदाशिवाय ऋषये नमः ga frees नमः हृदये साविच्यं 

अधिष्ठावच्यि tara नमः इति ऋषिन्यासं विधाय साविव्या जयो विधेयः 12 221 

सावित्रीमेवाह आदाविल्यादिना aga | जादा तत्सवितुरिति वदेत् । 

पश्यात् वरेण्यं फ्दसुच्रदुद्धरत् | ततो मग इति पदं वदेत् | ततपदान्ते देवस्यत्ति 

पदं वदेत् । तदन्ते धीमहीति पटं वदेत् । ततस्तु भियो यो नः प्रचादयादिति 

वदेत् | सकर्पदयोजनया तत्सवितुवरण्यं भगा देवस्य diate Par at a 

प्रचोदयात् इत्याकारिका सावित्री जाता | सावित्यन्तं पुनः प्रणवमाङ्कारमुच्चायं 

गुरुः सावित्यर्थं वदेत् । साविव्यथमिति प्रणवाधस्य व्याहृत्यथस्य चप्युप- 

रक्षणम् WRF URAL 
34 
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परेरा: प्रतिपाद्यते 

पाता हत्त च ASST यो देवः THA: परः ।॥ २१६ II 
असौ देवच्िखोकात्मा तरिगुणं व्याप्य तिष्ठति 
अतो विश्वमयं वह्यं वाच्यं व्याहुतिमिस्ियिः ॥ २१७ II 

तारव्याहतियाच्यो यः TST ज्ञेय ए सः | 

जगद्रूपस्य सवितुः संख््टुर्दव्यतो विभोः 
अन्तगतं महद चौ वरणीयं यतात्मभिः 
व्यायेम तत् परं सत्यं स्वेव्यापि सनातनम् 

यौ ममः सवैसाक्षीदो मनोबुदीन्दरियाणि नः | 

धर्माथकाममोक्षेषु ब्रेरयेदिनियोजयेत् ॥ २२० ॥ 

प्रथमतः प्रणवार्थे व्याहत्यथं चाभिदधाति द्वाभ्यां च्यक्षरात्के्यादि | 

पाता जगतः पाठको हर्ता तस्य संहारकः संखष्टा तस्येवास्ादकश्च भक्तेः परो 
द्र उत्तमो वा यः पञ्चः परमात्मा देवो दीष्यादिक्रियाश्रयोऽस्ति असो Rap 
देवः च्क्षरात्मकतरेण अकारादित्रिवणौत्मकेन प्रणवेन प्रतिपा्ते बोध्यते | 
प्रणवप्रतिपाचयो यो देवः असौ देवो यतसख्िरोकात्मा त्रिखेकस्वरूपो भवति rai 
सत्वादिकं प्याप्य तिष्ठति च अतो हेतोर्विश्चमयं विश्चस्व्यं aa लोकत्रयाभि- 
धायिमिभूरादिभिसिभिर्व्याहृतिभिर्वाच्यं मवति } २१६ ॥ २१७॥ 

एवं प्रणवाथं व्याहृत्यथं च द्वाभ्यामभिधायेदार्नी तार देव्यादिभिखिभिः 

साविव्यथमभमिधत्ते तारेत्यादि | तारव्याहृतिवाच्यो यः परमात्मा स एव 

सवि्या अपि वाच्यो ज्ञेयः | परमात्मन एव यथा सावित्रीवाच्यत्वं मवेत्तथेव 

म्याख्याययति werent | सवितुरित्यस्य विवरणं जगद्रूपस्य daz 
fifa | देवस्यत्यस्य विव्रणं दीव्यतो विभोरिति | भगेपदाथेमाह् अन्तगतं vers 
इति | वरेण्यमिचयस्याथमाह यतात्ममिवेरणीयमिति | धीमहीर्यस्य विवरणं 



# १ 

TAT: २६७ 

इत्थमथेयुतां AMAIA 

ae नियोजयेदेवि गृहस्थाश्रम 
FIAT Fal THAT WSS} 

रास्भवोदितमार्मेण देवान् aa समच्य RRR | 
व्रह्यवियोपडंशेन WES ते कडठरम् | 

प्राप्ता गहस्वाश्रासता dee कम कल्प्य ॥ २२२ tl 

ध्यायेमेति | aaa पर सत्यं स्वेव्यापि aaah | य इत्यस्य 

विवरणं सर्वसाक्षी इति | faa इत्यस्य विवरणं मनोवुद्धीद््रियाणीति | 

प्रचोदयादित्यस्य विवरणं धर्माथकाममोश्चषु प्रेरयेदिति | वेरयेदित्यस्य च 
विवरणं विनियाजयदिति | तदैवं वाक्याथ: | सवितुजेगदुखूपस्य वस्तुनः 

संखष्ट्देवस्य दीव्यतो विभो रण्यं यतात्मभिः संयतान्तःकरणैवरणीयसुपासनीयं 
तत् परमुत्तमं सव्यं यथाथमूतं स्वेन्यापि सकरखपदाथेव्यापनक्ीरं सनातनमाचन्त- 

aq अन्तर्गतं महद्भचैस्तेजो वयं धीमहि ध्ययेम । यः सवेसाश्चीयाः सवेषां 
SAHA Se नियन्ता च wal नोऽस्माकं धियो मनोबुद्धीन्दिमाणि 

पचोदयात् धर्माश्रकाममोश्चेषु त्रेरयत् विनियोजयेदिति } अत्र यद्यपि सवितुभ्म 
इति सवि्तभ्गयोर्भेदः प्रतीयते तथापि परमाधचिन्तायाममद षवेति 

बो द्धन्यम् | २ १८-२२० 
sufi | हे देवि इत्थमनेन प्रकारणाथेयुतां ब्रह्मवि्यां गायन्नी- 

मादिद्य भिक्षाथमितस्ततो गमयित्वा च age: रिप्यं यृहम्थाश्रमकमसु 

नियोजयेत् प्रवत्तयेत् ॥ २२१ ॥ 

गरहस्थाश्रमकर्मसु fier satan ब्ह्यचर्यव्यादियिः | है वस्स 

त्वमिदानीं बह्यचर्योचितं वेकं परिव्यज चाम्भवोदितमार्गेण शम्युप्रोक्तेन acer 

देवान् पितंश्च anda सम्यक् पूजय I २२२ 

sears | हे वत्स ब्रह्मविद्यापदैदान ते तव Heat शरीरं पवित्रमासीत् 

इदर्नी प्राप्ता या ग॒हस्थाश्रमिता तदुक्तं कमे कल्पय TS |] २२३ | 



२६८ पटानिवाणतन्तरम 

उपवीतदयं RAEI च | 

ण SSS METIS ।॥ २२४ ॥ 

ततः कषायवसन F सन्वितम् | 

 आगचारादजितां भिक्षां सक्षप 

लुदधोपीतयुगरं परिधायाम्बरे YA २२६ ॥ 

गन्थमाव्यधरम्तृष्णीं त्त्रिदाचार्यसन्निधोौ | 

ततो गहस्थाश्रमिणं रिप्यमेतददे द्रः ॥ २२७ ॥ 

ज्तिन्दियः सयकदी FTA भव | 

साध्याया ऽ{त्रमकर्माणि यथाधर्मण साधय il २२८ ॥ 

इत्यादिर्य दिलं पवात् ARIST | 

मायादिप्रणवान्तेन मूर्भुवःखस्रयेण च ॥ २२९ ॥ 

उपवीरेलयादि | ह्वै वत्स त्सिदानीमुपवीतद्रयं द्व उपवीते दिव्यानि 

 वल्ाङ्करणानि च TERE st च गन्धमाल्यानुर्पनमपि 

गणि ॥ ५४ | 

तत॒ gare | यरुणैवमाज्ञापितः fra: ततः परं काधायवसनं 

कषायेण रक्त aa दछरप्णाजिनरमन्वितं यज्ञसूत्रं मेखलां दण्डं भिक्षाकरण्डरक 

= भिक्षापत्रमाचारादजितां frase गुरवे समप्यं दसा गुद्रोपवीतयुगर दुभ 

अम्बरे aa च पग्धिव गन्धमाल्वधरः सन् तुष्णीमाचा्यसन्निधौ गुरुसमीपे 

तिष्ठेत् | ततो गृहस्थाश्रमिणं Pret गुद्तद्रदेत् ॥ २२५२२५७ ॥ 

aq gestae Bret गुरुः fe वदैदित्यपेक्षायामाह जितन्दरिय 

Eas ॥ २९९८ 



ase <_ ton ATS: २६६ 

(ष Le 

aaa विधाऽध्चायः खिष्िक्रदटोममाचरन | 

Sal Wight AF AEH BAMA }} २३० ॥ 
जीवसकादिसंस्छरा sara: पितो नवं 

पिरतो वापि खतोऽपि सिन्यति Ban २३१ ¦ 

विवाहादि sae: कूतनिदयन्छियः चती | 

प्छदेवान् Gey गोर्यादिमातृकास्तथा | 
वसोर्धारां कपयित्वा shear समाचरत् }¦ २३२ Ul 

रात्रौ प्रतिश्चुतं पात्रं गीतवायपुरःसरम् | 
छायामण्डपसानीय SWB We ॥ २२३ I 

बासवाभिमुखं दाता पश्चिमाभिमुखो विरात् ¦ 
आचम्य Rashes SS: GE २३४ ॥ 

इतीव्यादि | द्विजं द्विजत्वश्ासिनं िप्यमित्यादिद्धयं आज्ञाप्य पश्चात् 

समुद्वहतारने सम॒द्धवाख्ये ast मायादिप्रणवान्तेन di वीजादिना आ 

कारान्तेन asa: aaa मन्तेण त्रिधा त्रिवारं Pres दावयित्वा च aes 

anata: पूर्णाहुतिं दत्वा व्रतक्रमे यज्ञोपवीततक्रियां समापयन् 

॥ Re eee «|| 

 अथोद्राहक्रियाविधिमाह् विवादहादहीव्यादिभिः 1 २२२ ॥ 

रात्राविस्यादि | ततः प्रतिश्रुतमङ्गीक्ृतं पात्रं वरं गीतवायपुरःसरं वथा 

स्यात्तथा रात्रौ छायामण्डपमानीय वरासने श्रेष्ठे पटे वासवाभिसुखं पूवामिरुख- 

qaqa च कन्याया दाता पथिमाभिग्ुखौ सूत्वा विरत् ¦ पश्िमामिमुख 

उपविष्ठ दाता जाचम्याचमनं करत्वा क्तैव्येऽभ्मिन् शरुभविवाहकम्मेणि स्वस्ति 

भवन्तो gaara ब्राह्मणैः ae स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा इत्यादि स्वस्ति 

कथयेत् | ततः Beers gaan ऋद्धिभवन्तोऽधिन्रुवन्ति- 



२.७० महानिर्वाणतन्तेम् 

दन < aq gues
 नापरश्चमे

व च | 

वरात् प्रशचोत्तरं नीता Tae 7 ATW २३५ | 

समर्षयामि वाक्येन देयद्रव्यं सम्पेयेत् | 
पादयोरषयेत् पायं Rees निवेदयेत् ॥ २३६ ॥ 

आचम्य दने दयात् गन्धं मास्यं सुवससी | 

दिव्याभरणरलानि यज्ञसूत्रं समपयेत् ॥ २३७ ॥ 
ततस्त॒ भाजने कस्ये कला द्धि घृतं मधु | 

समपेयामि वाक्येन मधुपक करे पयेत् ॥ २२३८ ॥ 

वरोऽपि पात्रमादाय वामे पाणौ निधाय च | 
TUSSI A STS AAA: ।॥ २२३९ i 

त्युक्त्वा तैरेव सह me ae eT इत्युद्धिच्च कथयेत् 

वाचयत् | २३२ ॥ २३४ ॥ 

साभ्िव्यादि | ततो दाता arg मवानास्तामिति eran भवन्तमच्- 

यिप्याम इत्यचेनाप्रश्च्च वरं प्रच्छेत् । ततो वरात् साष्वहमासे इति योमचैयेति 
च ae नीत्वा समादाय पाद्याचेवैरमचैयेत् पूजयेत् पाद्यादीनि वराय 
समपेयेदित्यथंः ॥ २३५५ ॥ 

ननु केन वाक्यन् कुत्र कुत्र वां ङ्के पाचादिकं समपेयदित्याकाङ्क्षाया- 

माह समपयामीस्यादि 1 तुभ्यमिदं समपेयामीति apa पाद्यादिदेयद्रव्यं वराय 

WHAT ॥ २३६ ॥ RB ॥ 
ततस्त्वव्यादि | ततस्तु कस्ये भाजने दधि ad मघु च छता तुभ्यं 

समपेश्रामीति वाक्येन मधुपर्क वरस्य करे दक्षिणे हस्ते anata || २३८ ॥ 
वरोऽपीत्यादि | वरोऽपि मधुपकंपात्रमादाय गृहीतां वामे पाणौ निधाय 

संस्थाप्य च दक्षाङ्गुष्ठानामिकाभ्यामङ्गुकिम्यां प्राणाय स्वाहेत्यादिकिः 



g 1५ a x] A al a Au मुदौच्यां दिदि धारयेत् | 

मधुपक FA JRA || २४० ॥ 

दूवक्षताभ्यां जामातुविधृटय जानु दक्षिणम् | 

स्मरता विष्णुं तत्सदिति मासपक्षतिथीस्ततः ।॥ २४६१ ॥ 
ayes निमित्तानि व्रणुयादहरसुत्तमम् | 
गोत्रपरवरनामानि Tas भपितामहात् | २९६२ ॥ 
wud Gass वरस्य जनकावधि | 

हितीयान्तं वरं Aad गोत्रघ्वरनाममिः ॥ २४२ ॥ 
तथेव कन्याम॒ष्टिख्य Males पण्डितः | 

दातुं भवन्तमिल्युक्ला व्रणे ऽहमिति कीत्तेयेत् ॥ २४४ ॥ 

प्राणाहुत्युक्तमन्तैः पञ्चधा पञ्चवारं मधुपकंमाघ्राय aa मधुपकंपात्रसुदीच्या- 
मुत्तरस्यां दिशि धारयेत् | एवं वराय मधुपर्क समप्यं पुनवैरमाचामयेत् 

bras | Reo Il 

द्वेत्यादि । ततो जामातुवेरस्य दक्षिणं जानु विधृत्य प्रथमतो Paty 

स्त्वा ततस्तत्सदिति समुदिष्योच्चाये ततो मासप्रभुतीनि निमित्तानि aah 

ततो वरस्य प्रपितामहात् प्रपितामहमारभ्य जनकावधेजेनकपयन्तस्य fryers 

wah प्ष्ठचन्तानि Wasa समुचायं ततो गोत्रप्रवरनासभिर्विदिष्ं 

द्वितीयान्तं वरं ब्रूयात् । ततस्तथेव कन्थायाः प्रपितामहादे जेनकपयन्तस्य 
त्रिपुरुषस्य षष्ठयन्तानि गोत्रप्रवरनामान्युखिस्य ततो गोत्रप्रवरनामभिर्विरिष्टां 

द्वितीयान्तं कन्यामुदिख्य ततो ब्राद्योद्राहेन दातं मवन्तमिव्युक्तवा पण्डितः 

सम्प्रदाता वरृणेऽहमिति कीर्चयत्। योजनया विष्णुरो “ तत्सत् ओ ˆ अद्यासुकमास्य- 
मुकपक्षेऽमुकतिथावसुकरालिस्थिते मास्करेऽ्युकगोत्रः श्रीमदसुकदेवक्मां असुक- 

गोत्रस्य अमुकम्रवरस्य श्रीमतो असुकदेवरमेणः ATI अमुकगोत्रस्य अमुकप्रवरस्य 



मह्ानिर्वाणतन्त्रम् = 92 

तोऽस्मीति क्ये वयात् ततो दाता ASSLT | 

यथाविहितमिव्यच्वा Fara कुविति | 

वरो FMA यथाज्ञानं करवाणि तदुत्तरम् ॥ २४५ tl 
ततः चन्यं समानीय यस्रटङ्कारभूषितास् | 
JINN GST स्थापयेदरसम्मुखम् || २६६ Il 

Gat समभ्यच्यं वासोऽटटूरणादिभिः 
व्रस्य दक्षिणे पणो कन्यापाणि नियोजयेत् ॥ २४७ ॥ 

तन्मव्ये TRG पलताम्बूखमेव वा | 
द्च्वाऽचयिला तनयां वराय विदुषे पयेत् ॥ २४८ ॥ 

श्रीमदमुकदेवरार्मणः पोत्रम् असुकगोत्रस्यामुकम्रवरस्य श्रीमदमुकदेवरम॑णः पुत्रम् 
अमुकमोत्रममुकपवरे श्रीमन्तममुकदेवक्चर्माणं वरम् असुकगोत्रस्यामुकम्रवरस्य 

श्रीमदमुकदेवद्यमणः प्रपौत्रीम् जमुकगोत्रस्यासुकम्रवरस्य श्रीमदमुकदवस्मेणः पोत्रीम- 
मुकगोत्रस्यामुकम्रवरस्य श्रीमदसुकदेवरामेणः पुत्रीम् अमुकगोत्राममुकप्रवरामसुरकीं 
देवीं कन्यां बाह्यद्रादैेन दातुं भवन्तमहं gor इति वाक्यं जातम् । अनेन वाक्येन 

दर्वाक्षताभ्यासुत्तमं वरं वृणुयात् | २४१-२४४ Ul 
वृत sae | ततो ्रृतोऽस्मीति वरो ब्रूयात् । ततो दाता यथाविदहित- 

मिदयुक्त्वा विवाहकमं कुरु इति वरं वदेत् यथाविहितं विवाहकमं alate जामातरं 
नरूयादित्यथः | ततो यथाज्ञानं विवाहकमं करवाणीति तदुत्तरं वरो ब्रूयात् NR ell 

तत इत्यादि | ततः परं वखालङ्कारमूषितां कन्यां वखान्तरेण संच्छाद्य 

गृहात् समानीय वरसम्मुखं स्थापयत् ॥ २४६ ॥ 

पुनरित्यादि | ततो दाता वासोऽक्ङ्करणादिभिवेरं. पुनः समभ्यच्यं वरस्य 
दक्षिणे पाणौ कन्यापाणि कन्याया दक्षिणं हस्तं नियोजयेत् स्थापयेत् 1290 

तन्मध्ये इत्यादि | ततश्तन्मध्ये पाणिमध्ये पञ्चरल्ञानि फरताम्भूलमेव 
वा दत्वा तनयां पुत्रीमचैयित्वा विदुषे धीमते बरायापैयेत् दयात् tl २४८ ॥ 
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प्राम्बत्तिपुरूष मेध च | 
आत्मनः MAGA चतुथ्यन्तं वरं उदत् | 225 1 

pata दहि तीयान्तामचितां समलङ्कृताम् | 

पाच्छादनां प्रजापतिदेवताकमुदीरयन ।¦ २५ 

तुभ्यमहमिति Wea द्ब्यात् सम्प्रददे वदन् | 

वरः स्वस्तीति स्वीकुयात् समस्परदाता उरं वदेत् }! २५१ ॥ 

धर्मे चार्थे च कामे च सवता भायेयां सह् ¦ 

वतितव्यं वरो Tegra कमस्तुति पठन् ¦ २५२ ॥ 

i 

a 

ननु केन वाक्येन वराय कन्या समपवित्तव्येव्याकाङ्क्षाथामाह spay 
त्यादि | प्राग्वत् पूववत् त्रिपुरुषाख्यानं निमित्ताख्यानञ्च छरत्वाऽऽस्मन 
काममप्युदहिद्य ततश्यतुथ्येन्तं व्रं वदेत् ¦ ततो द्वितीयान्तामचितां सम क्रतां 
साच्छादनां प्रजापतिदेवताकां कन्यामिधापुदीरयंस्तुभ्यमहमिति प्रच्य ततः 
सम्प्रददे इति वदंस्तनयां दद्यात् | योजनया विप्णुयो तत्त् ओ ̂ अचामुक- 
मास्यमुकपश्चेऽमुकतिथावमुकरारिम्थिते यस्क ऽमुकाभी्टासिद्धिकःमोऽसुकगोतः 
श्रीमदमकरर्माञ्मुकगोत्रस्याऽसुकम्रवरस्य श्रीमदसुकदेवरमेणः TTT असुक- 
नोत्रस्याऽमुकप्रवरस्य श्रीमदशुकदेवश्र्मणः पौत्राय असुक्रगोत्रस्यामुकप्रवरस्य 
श्रीमदमुकदेवशर्मणः Garr असुकमोघ्रायाऽमुकप्रवराय श्रीमतेऽसुकदेवशमेणे 
वराय अमुकगोत्रस्याऽमुकप्रवरस्य श्रीमदमुकदैवस्सणः पपांत्रीमसुकगोत्रस्यासुक- 
प्रवरस्य श्रीमदमुकदैवदामणः पोत्रीमसुकगोत्रस्यामुकप्रवरस्य श्रीमदसुकदेवयामेण 

ुत्रीममुकगोत्रामसुकप्रवरामचितां समलङ्कृता साच्छादनां प्रजापतिदेवता- 

कामसुकीं देवीमेनां कन्यां तुभ्यमहं सम्प्रददे इति aad विदुष वराय तनयां 
समयेदि्यर्थः | वरः स्वस्तीद्युक्वा भार्या स्वीकुर्यात् | ततः सम्प्रदाता वरं 
वदेत् |} २४९-२५५१ ॥ 

सम्प्रदाता वरं प्रति fe वदैदिव्यपेक्षायामाह धमे sere = 

apa: घर्मे चार्थे च कामे च भायेधां सह् भवतः वर्सितन्यम् } ततो वरौ 
35 
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दाता कामो गृहीताऽपि कामायाऽ्दाच्च कामिनीम् | 

कामेन at waa कामः Ws चावयोः ॥ २५३ ॥ 

ततो वदेत् सम्घदाता कन्यां जामातरं पति 

प्रजापतिप्रसादेन युवयोरभिवाञ्छितम् | 

पूणमसतु fase धर पारयतं युवाम् ॥ २५४ ॥ 

तत अच्छ FIT HIT सुमङ्गलः । 

Ree कास्येदरकन्ययोः ॥ २५५ ॥ 

ततो rena यथाराक्त्यनुसारतः | 

जामा दक्षिणां दयाद्च्छिद्रसवधारयेत् ॥ २५६ il 

uefa कामस्तुतिं पठेत् | बादमङ्गीकरणम् | भृदापतिक्ञयोर्वाद- 
मित्यमरः ॥ २५२ | 

कामस्तुतिमेवाह दाता काम इति। कामो दाता मवति काम एव् 

गृहीता भवति कामः कामाय कामिनीमदात् हे भार्ये कामेन त्वामहं प्रगृहामि 

आवयोः कामः WUT ॥ २५३ ॥ 

तत SAE | तततः कामस्तुतिपटनादनन्तरं सम्प्रदाता कन्यां जामातरं 

व्रच्च प्रति वदेत् | किं वदैदियपेक्षायामाह प्रजापतिप्रसदेनेत्यादि ॥ २५४॥ 

इत्यादि | ततः GI TAT वरकन्ये आच्छाच सुमङ्गलेर्गीत- 
वायादिमिवेशकन्ययोः TRAYS कारयेत् ॥ १५५ | 

तत त्यादि | तत ओ" यदेत्यादि Hacer शुमविवाहकमणः aA 

दिरण्यादिदक्षिणामसुकगोत्रायामुकदवशमणे वराय तुभ्यमहं सम्प्रददे इति वाक्येन 
सम्प्रदाता जामात्रे यथाशत्तयनुसारतो दिरण्यरत्रानि दक्षिणां दयात् | ततः 

कृतमिदं शुभविवाहकर्माऽच्छिद्रमम्तु इत्यवधारयत् || २५६ Il 
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व्रस्तु भार्यया as. asta दिवसेऽपि का ! 
PUSAN वह्धिस्यापनसाच॑रत् ॥ २५७ | 
यूजिव्छस्यः पविक्छाऽन Wize: शस्तः | 

Witicd GY सम्पाद्य ददान (च्खहतातरः | eke |} 

दाव दुगा तथा विष्णु ऋण Tt 

Tas समुदि BEA संस्छतऽनट ॥ २५९ ॥ 
मायायाः पाणियुगरु गृह्वीयादिव्युदीरयन | 

पाणि गृह्नासि सुभगे Wasa सदं | 
Tee कमे धर्मेण यथावदनुखीटय । Ree Ul 
घतेन स्वामिदत्तन खाजे््राचाहतेः Be | 
प्रजापति समुदिश्य दद्यात् बदाहुतीवघूः UW २६० ॥ 
मदक्षिणीक्रलय वह्धिसुव्यायं मायया सह | 
दुर्ग रिं रमां विष्णुं बाह्यीं बह्याणमेव च | 
युस्मं युग्मं cafes चिशिधा हवनं चरेत् 1 २६२ I 

वरस्त्विव्यादि | तदनन्तरमिति दोषः | दिवसेऽपि वा तस्या एव रात्रेः 

परस्मिन् दिने वा 1} सत्र विवाहकमेणि ।} २५७ ॥ २५८ ॥ 

aq कान्देवानुदिरखय सभार्यो वरः पञ्चाहुतीदंचादित्यपेक्षायामाह् 
रसिवमिस्यादि ॥ २५९ ॥) 

भार्याया इति | ततो वर इति वक्ष्यमाणं मन्लसुदीरयन् HINA मायाया 

पाणियुगरं गृह्णीयात् | तमेव arate पाणि गृह्णामि GaN इत्यादि ॥ २६० ॥ 

ganar | हे fea ततो agit स्वामिदत्तेन घनेन रात्रा 

हृतैरदततेरखजिश्च प्रजापति समुदय वेदाहुतीश्चतख जाडतीदयात् 1 २६१ 

प्रदश्िणीक्रयव्यादि | तक्तो वरो भायेया सदीर्थाय् ate मरदक्षणीकृय 

ait fas रमां fara altel ब्रह्माणमेव च DH युम्म सञ्चार्य त्रिखिधा 

त्रिवारं Prat gaat चरेत् कुयात् ॥ २६२ 
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TE ध्रुव 
अदममण्डर्िकिसत्तारोह 
निरायां चेत् तदा स्त्रीभिः 

TIMI ARTI वरस्तदा | 

स्वििक्रटोमतः प्रणाहयन्तेन समापयेत् ॥ २६४ ॥ 

Mal विवाहो विहितो SA: सवणया | 

SOI Massa ॥ २६५ ॥ 
HAS या TET सेव पल्ली गृहेश्वरी 

तदनु दिना बाह्यविवाहं नाचरेत् पुनः ॥ २६६ | 

तस्या अप्त्य asst विच्माने Hose | 

रोवोल्यान्यपत्यानि दायार्हाणि waa न i २६७ I 
रोवा तदन्वयाश्चैव wae धनमाजिनः | 
यथाविभवमाच्छाद्ं ग्रास परमेश्वरि ॥ २६८ ॥ 

रवो विवाहो fea: wea विधीयते | 
चक्रस्य नियमेनैको fed जीवनावधि ॥ २६९ ॥ 

न्धतीम् URES 

अदममण्डक्कित्यादि | ततः सभार्या वरोऽमन्तकं मन्त्वर्जितमेवारम- 

मण्डक्किसक्तायेहौ पाषराणारोहणं स्तमण्डलिकारोहश्च कुर्यात् | चेत् यदि 

निशायां तदारोदौ कुर्यात्तदा खीभिः परिवृतः सभार्यो वरौ श्रुवमरन्धतीच्च 
पर्येत् ॥ २६३ ॥ 

समापयेत् विवाहकर्मेति BT: ॥ २६४-२६६ ॥ 
तस्या इत्यादि | तस्या ब्राह्मद्वाहेन WET: eat: अपत्ये आत्मजे 

MAA वा ॥ २६७ | 
धनमाजिनो जनात् ॥ २६८ ॥ २६९ ॥ 
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चक्रानुष्ानसमये स्वगणे 

RINSE HAS: स 

Bessy स्वाभिप्रायं निवेदयेत् 

आवयोः MRAM मवदधिरनुमन्यताम् ¦}! २७५ | 

तेषामनुज्ञामादाय A सप्ताक्षर मनम् | 

अष्टोत्तरदातव्रत्या प्रणमेत् कालिकं पराम् }; २७२ | 

ततो वदेत् तां रमणीं कोलानां सन्धां दिवं ¦ 

अकेतवेन चित्तेन पतिमावन मां sy | २७३ ॥ 

गन्धपुष्याक्षतेवैखां सा कौला दयितं ततः | 
सुश्रदधानः देवेशि करौ दयात् कसेपरि ॥ २७४ 

अथ शम्भवोद्राह विधिमाह चक्रानृष्ठानेव्यादिमिः | स्वगणे: ahaa: 

सह चक्रान॒ष्ठानसमये परस्पच्छया परस्परस्य भैरव्या वीरस्य चाकाङ्क्षया समाहितः 

सावधानः सन् वीर उद्वाहं कुर्यात् ।॥ २७० ॥ २७१ | 

तेषामित्यादि | तेषां मेरवीवीरघरन्दानामनुज्ञामनुमतिमादाथ गृहीता 

सप्ताक्षर परमेश्वरि स्वाहेति मनुमघ्योत्तरचताघ्रुच्या SET वीरः TART 

कालिकां प्रणमेत् | २७२ 

तत gare | हे रिवे पावैति ततौ वीरः कोलानां सचिधौ समीपे ह् 

रमणि asaya व्याजशल्येन चित्तेन पतिमविन मां ahaa तां रमणी 

वदेत् ॥ २७२ ॥ 
गन्धेत्यादि | हे देवेशि ततः सा कौला छश्रदधाना सती गन्धपुप्पाक्ष- 

Seid भियं बरला तभ्य HAT स्वकीयो करौ दयात् ।॥ २७४ ॥ 
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(= १ 

ततोऽभिषिञेत् WR मन्तेणानेन दम्प 
cat चक्रस्थिताः Stet Fa: स्वस्तीति सादरम् ॥ २७५ | 

राजराजेश्वरी काटी तारिणी सुवनेश्वरी | 

दगलखा कमला निलया युवां रक्चन्त॒ भेरवी ॥ २७६ ॥ 
अभिषिच्चेत् STS मघुना कवाऽष्येपाथसा | 
ततस्तौ प्रणतो विदान् श्रावयेदाग्मवं रमाम् ॥ २७७ ॥ 
यद्यदङ्खीक्रतं AT ताभ्यां Wea TAA: | 

सराम्भवो क्विधानेन कुटीनाभ्यां BHAT ॥ २७८ ॥ 

वयोघर्णविचायोऽ्च Bale न विदयते । 
असपिण्डं मत्तृहीनामुदहेच्छम्भुडासनात् ॥ २७९ ॥ 
परिणीता Sad चक्रनिर्धारणेन यां । 
अपल्याथी ऋतुं दृषा चक्रातीते तु तां यजेत् ॥ २८० ॥ 

तत॒ इत्यादि | ततःपरं चक्रेसोऽनेन वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण तौ दम्पती 
जायापती अभिषिञ्चेत् | तदा तस्मिन् कटे चक्रस्थिताः कोलः सादरं यथा 
स्यात्तथा स्वस्तीति ब्रयुवेदेयुः । २७५ ॥ 

ननु केन मन्त्रेण shat दम्पती अभिषिन्चेदिव्यपेक्षायामह् राजरानेश्वरी- 
त्यादि | २५७६ ॥ | 

afafisteearte | चक्रेशोऽनेनेव मन्तेण मघुना मयेन वाऽध्यपाथसाऽर्य- 
जलन वा द्वादशधा siz दम्पती अभिभि्चेत् | ततः प्रणतो दम्पती प्रति 
fagiaman awed एेमिति रमां श्रीमिति च बीजं श्रावयेत् ॥ २७७ ॥ 

तत्र TMAH | ताभ्यां जायापतिभ्यां | २७८ ॥ Awe ॥ 

परिणीतेद्यादि | चक्रनिर्धरणेन चक्रनियमेन रोव्ध्मे या खी परिणीता 
Seal अआसीत्तां fad चक्रातीते संति अपत्यार्थी वीरः द्वितोयमतं दृष्टा 
त्यजेत् W २८० Wt 



प 

नवमोट्टासः ॐ 

दोवभायोद्वापयमनुलोमेन मातृषत् | 
समाचरेदिलोमेन तत्त॒ मामान्यजातिवित् ॥ २८१ ॥ 
एषां सहुरजातीनां सवत्र पितृकम॑सु 
भोभ्यप्रदानं Slat मोजनं विषितं भवत् ॥ २८२ ॥ 
नृणां सखमभावजं देवि प्रियं भीजनमेधुनम् | 

सङ्क्षेपाय हितार्थाय रवधर्मं निरूपितम् | २८३ ॥ 
अत एव Has रैवधमनिषदणात् | 

TIAA प्रथुमेदति नन्यथा ॥ २८९ ॥ 

दति श्रीयद्यानिःणतत्य सवतन्दोततमोत्तमे रवेधसनिणयमारे sees Baas 

कुराण्डिकाद्दराविधसस्का्यभिधिनास ECCT ICAL 

Haale । अनुलोमेन वर्णेन रवमायोद्धवापव्यं मातृवत् कम 
समाचरेत् कुर्यात् । यथा ब्राह्मणात् क्षत्रियायां wat मार्यायां wea 

क्षत्रियवत् कम समाचरेदित्यवम् विलोमेन वर्णेन यत् शैवभायोद्धवापल्यं तत्त 

सामान्यजातिवत् THA कमं समाचेत् ॥ २८१-२८० ॥ 

इति श्रीमहानिर्वाणरन्बटीकायां नवमोद्धासः | 



नञ EMSS TET ॥ २ | 
कृतव्यं वा न कतेव्यं तन्ममाचक्च Tala: | 
Toa महेशान जीवानां AEST च ॥ ३ ॥ 

भीसदाशिव उवाच | 

जीवसेकाहिवाहान्तद्संस्कारकम | 
यत्र afefed भद्रे सविरोषं प्रकीतितम् ॥ ४ ॥ 
तदे ग ` x aon भि 

द्व कायं मनुजेस्तज्ेहितमिच्छुमिः | 
अन्यत्र यहिधातव्यं FST वरानने ॥ ५ ॥ 

ओ नमो ब्रह्मणे | 
कुराण्डिकाया जीवसक्रादिविवाहान्तानां दशविधसंस्काराणाञ्च fata 

ga वृद्धिश्राद्धविधि कुशण्डिकाया वृद्धिश्राद्धस्य च कस्मिन् कस्मिन् 
कमणि Se aT add तदपि श्रोतुमिच्छन्ती ` श्रीदेष्युवाच 
कुरण्डिकाविधिर्ादि || आचक्ष्व ब्रहि ॥ १।२॥ sy 

yaad प्रार्थितः सन् श्रीसदारिव उवाच जीवेकादिषादि | 
जीवसकाल्लीवमेकमारभ्य ॥ ४ ॥.५॥ ` 



पूर्वाभिमुखो मानवः सुसमाहितो 
मन्त्रेण गन्धपुष्पादिभिगेज्लं 
पुरुषश्च क्रमतो यजेत् पूजयत् ॥ १२ ॥ 

SIG: 

वापीकूपतडागानां देवप्रतिच्रतेस्तथा | 
गृहारामवतादीनां प्रतिष्ठासु धिये | द a 

सवेत प्छदेवानां सातृणामपि पूजनम्. । 
AIR च कन्तव्या बृद्धि.श्राडकुद्धण्डिकि | ७ il 
aint विधेयच्त्येपु shear न विद्यते | 
STITT VISAS GAIA } < ॥ 

देवमाश्ाचनं तत्र TINT कुशण्डिक। | 

मस्त्य लिया Faces RIES FHSAA ॥ ९ | 

gas] पौत्रौ दहिन ज्ञातयो समिनीप्ततः | 
जासातकि्दैवपित्रे शस्ताः प्रतिनिधां दि ।॥ ३०}, 
वृद्धिश्राद्धं Tae त्वतः श्ण कालिक ॥ 

चत्वा नित्योदितं कमं मानवः ससमाहितः 

गङ्ख Fat विष्णुं बास्ीरं wars यजेत् 92 | 

वापीत्यादि | दैवप्रतिच्रतेः देवताप्रतिमायाः | 5 ॥ 
पञ्चदेवानां ब्रह्मादीनां | मातणां गोयाढीनाम् । ७ | 
emia | स्ीणामिति क्रत्यानां क्रि वेव्यनेन क्तरि ष्टी | 

समुत्छजेत् खीति As: |} ८ | 
तत्र खीयिर्विषवपघ्रु कसे | ऋविजा आत्मप्रतिनिधिना परोदहितेन 11९} 

oe 

ननु पुरोहित एवं प्रतिनिधिः sacar मवति तदन्योऽपि वा कश्चित् 
तत्राह पुत्र FATS ॥ १०॥ ११॥ 

अध वृद्धिश्राद्धविधिमाह् maar: | नित्योदितं कमं ma 
(धि 

36 

ऽतिस्ावधानः सन् प्रणवादिनमोऽन्तन नःम्- 

यज्ञश्वरं विष्णु वास्त्वीथं भूपति areata 
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ततो दृर्भमयान विप्रान् करपयेल् प्रणवं श्मरन । 

Thesis Barer वा ॥ १३ 
€ ^ र ण, © 

निगेभश्च कुरः VMSA AINA: | 
< 

Meera HET हिजान् ॥ ५४ ॥ 

feared पावणादौ seta: परिकीत्तिताः | 
os भ 

एकोदिष्रे त॒ कथित एक एव हिजः BA १५ ॥ 

ततो Ma कुङमयानेकस्मिन्नेद भाजने | 

कौवराभिमखान BHA AMISH खधीः ॥ १६ | 

ही ̀ रान्नो देवीरभीष्टये gat भवन्तु पीतये | 

रोयोरसभिखवन्तु नः ॥ ae ll 
ततस्तु NAMPA पूजयेत् कुदाभृसुरान il १८ ॥ 

तत इत्यादि | ततः परं प्रणवमोङ्कारं स्मरन् सन्. मानवो दभमयान् विप्रान् 

कल्यरयेत् रचयेत् | दभमयतव्राह्मणनिर्माणविधानमाद पञ्चमिरिव्यादिना aga | 

fap: साभेरम्रसदितेरूरटधमिनवमिः सप्तमि: पञ्चसिखिभिरेव वा 

कुदोदक्षिणावत्तयोगतः Assad द्विजान् विप्रान् रचयेत् ॥ 23 १४॥ 

ननु कति दममया ब्राह्मणाः कल्पयितव्या इत्यपेक्षायामाह वृद्धिश्राद्ध 
इत्यादि ॥ १५ ॥ 

dq sare | ततः परं पुधीवद्धिश्राद्धकर्ता एकस्मिनेव भाजने पत्र 

STA विप्रान् कौवरामिमुखानुत्तरसुखान् BASHA वक्ष्यमाणेन मन्तरेण 

स पर्यत् | १६ ॥ 

FTAA मन्मेवाह | ही ̀ Wa इत्यायम् ॥ १७ ॥ 
ततस्त्वि्यादि | ततस्तु प्रणव।दिनमोऽन्तेन नाममन््ेण गन्धपुष्पारभ्या 

RV कुरमयव्राह्यणान् पूजयेत् ॥ १८ ॥ 



Saale: २.८३ 

पथिमे दक्षिणे चेव युग्मयम्मक्रमात् 

षट्पाचाणि ATA स्थापयेत्तल्सीतिटेः 1 5९ |, 

पाच्रदये पशिमायां याम्ये wees | 

पूवास्यावुत्तरमुखान WRIA ॥ Re ॥ 

दैवपक्षं पश्चिमायां दक्षिणे area: 

पितुर्मातामहस्यापि पक्षां हौ विदि. पाव॑ति ny २३ i 

नान्दीमुखाश्च पितरो नान्दीमुख्यश्च मातरः | 

तातामहादयोऽप्येवं मातामद्यदयोऽपि च | 

श्राद्धे नाम्न्याभ्युदयिक समुष्टेख्यां वरानन । २२ ॥ 

पथ्िमे इत्यादि | ततस्तु सुधीः कर्मसाधकः पश्चिमे दक्षिणे चैव युगम 

युभ्मक्रमात् सदर्भाणि कुरसदहितानि तुख्सीतिख््य युक्तानि प्रद्पात्राणि 

स्थापयेत् ॥ १९. ॥ 

पात्रह्रये इत्यादि ¦ ततः पश्चिमायां fer स्थापिते पात्य याम्ये 

दक्षिणे स्थापिते पात्रचतुष्टये च क्रमतः पूर्वास्यो पूर्वमुखो sala 

कुरामयान् षड् विप्रानुपवे्रयत् । २० 

देवपक्षमित्यादि | दहं पावति पश्चिमायां दिशि दैवं पक्ष तवं विद्ध 

जानीहि | दक्षिणे तु वामयाम्ययोवाममागे saat च क्रमतः पितुमातामह- 

स्यापि द्रौ पक्षौ विद्धि ॥२१॥ 

नान्दीमुखाश्चेव्यादि | हे वरानने देवि args as ars पितरः 

पित्रादयो नन्दीमुखा मातरो मात्रादयश्च नान्दीमुख्यः TESST: VAST: 

एवं मातामहादयोऽपि नान्दीयुखाः मातामद्यायोऽपि नान्दीसख्यः समुद 

स्याः UW RR Ul 
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SASS देवं कमं समाचरेत् | 
ATA TANT: TRANG TTA ॥ २२ ॥ 

५ a € So fal a लात 

सद कम yea Sea: दि 

CHTTAGIG AE TERS सवत् ॥ २४ ॥ 

BTA SASS देवं SRA, 

यास्यास्यः Bee पिध्ये मातामहऽपि च 

तन्रद्{ देवपक्षं Fy IT दुचस्मत }¦ २५६ ॥ 

कालसदीनि निमित्तानि GES ततः परम् | 

TAPE AGATA सादकसत्तसः | २६ ॥ 

sates | sadder sage: aq दैवं कर्मं 
समाचरत् वुर्यात् | ada दक्चाप्या afange: सन् पितृकर्माणि 
साधयत् |} २३ ॥ 

सवेमिव्यादि | हे faa देवादिक्रमत wa aq क्म प्रकुर्वीत | ननु 

पितुकम॑साधनाय दक्षिणावर्चेनैव दक्षिणाबुखमवने को दोषस्तत्राह् छह्वनादिलयादि | 
मातूमातृणां मातुर्मालादीनां र्द्नात्तच्छा द्रं विफलं भवेत् । मालरमातृणामिति 
मातु; पि्रादौनामप्युपलक्षणस् | २४ | 

कौवरेत्यादि | कोव्रराभिमुखो उत्तराभिमुखो war देवपश्चऽनुज्ञावाक्यं 
कल्पयेत् रचयेत् । याम्यास्यो दक्षिणम॒खो yet fet पक्ष मातामहे अपि 
qe अनुज्ञावाक्यं कल्पयेत् ॥ २१५५ II 

aqua प्रकल्पनीयं यदनुज्ञावाक्यं तडेवाद् कारादीनीव्यादिमिः | 
प्रथमतः edi निमित्तानि समुद्य ततः परं तत्तत्कर्माभ्युद याथेमुक्तवा 
साधकसत्तमो गोत्रनामोच्रारणपू्ेकं पिलादीनां याणां मालादीनामपि तिघुणां तथेव 
मातामहादीनां लेयाणां मातामह्यादीनामपि तिसूरणां ward नाम कीत्तेयेत् | 
ततो विश्वेषां देवानां चेति पदमुदीरथदुच्वारयत् । ततः श्राद्धपदसुदीस्यत् | 



तु Tee weve -— 

2२मद्स्ः ५ >, 

न्वेपाश्चिव उन (क 32 PE दवान् UTS GEKA Rs ॥ 
oH oh = =; 0 म on 

a, oy 

वि oe sz qq fy roman pens oes ९ 

तन्न् इन GUS TI द धतत | 
em. 

तथा मातायहस्यापि VISAS वर्धन्ति Bo ॥ 

(क क ^ ¢ प १ \\ 

न्य "र्द नालनुलाताक्छय(रतप् 1 २९}; 

aa 
सकृटपद्योजनया विमप्णुरा तत्तत् ज ` MATS मुक तिश्ावसुक- लुङ 

कमाभ्युदयाथेमसुकगोत्राणां नान्दीमुखाना पिद पितामहयपितामहानासयुकःयुका- 
मुकदैवयाम॑णाममुक्रमात्राणां नान्दीसुखीनां मानुपिताम्हीघ्पितामदहीनाससुव्यसुक्य- 

Saat देवीनां च असमुकगात्राणां ASAT मातामहुरमातासहुग्रद्धप्रसाता- 

TSS THAIN च MSSM नान्दीमुखीनां मातामही धरमाता- 
महच्रद्धप्रमातामहौनाममुक्यमुक्यसुकीनां देवीनां च विश्वषां दुवानामाभ्युदयिकं 

श्राद्धं कुरनिर्मितयोरविभरयोरदहं करिष्ये इति वाक्यं जातम् | हं परमशानि 
qaqa इत्यतदेवानुज्ञावाक्यमीरितं कथितम् ।॥ २६--२९ I 

पितृपक्ष मातामहपक्ष च यदनुज्ञावाक्यं speci तदाद विश्वा- 
नित्यादिना | दे पवेति पितृपक्ष तथा मातामहस्यापि पश्च विश्वान् दवान् 

परित्यज्यानुज्ञा प्रकौिताञनुज्ञावाक्यं कथितम् | पिनुपश्चञनुज्ञावाक्यं यथा 

ओ ̂  अद्य अमुके मास्यमुकपक्षञ्मुकतिथावमुककमसाम्युदयाथेमसुकमोत्राणां नान्दी- 
मुखानां पित्रपितामहप्रपितामहानाममुकामुकापुकदेवशमणां असुकमगात्राणां 

नान्दीमुखीनां मातरुपितामदहीप्रपितामहीनामसुक्यसुक्ययुकीनां देवीनां चाप्यास्यु- | 
दयिकं श्राद्धं कुरशानिर्मितयोर्विप्रयोरहं करिप्ये इति | मातामहपश्चऽप्येवमेवानुक्ञा- ` 
वाक्यं म्रकस्पनीयम् || २० ॥ | 
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ततो Meee गायत्रीं दङाधा दिवे ॥ २१ ॥ 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च | 

नमोऽस्तु पुष्टये Sea नित्यमेव भवन्तिति ॥ ३२ ॥ 
afsaa Br हस्ते जटमादाय सत्तमः | 

व हू एडिति मन्तरेण श्रादद्रव्याणि खोधयेत् ॥ RR ॥ 
aa wader संस्थाप्य कुटखनायिके । 

HAs प्रोच्य Asal कर्ष्व मे । | 

इत्यक्त्या US तस्मिस्त॒खसीदटसंयुतम् tl ३४ ॥ 

निधाय ales देवि देवादिक्रमतः सुधीः 
विप्रभ्यो जरणण्टरूषं दता दयात् कुशासनम् ॥ ३५ ॥ 

ततः अनुज्ञावास्यक्स्पनादनन्तरम् | ३१ ॥ sR il 

पटिचेनमित्यादि | एनं देवताभ्य इत्याद्य भवन्त्वितीस्यन्तं मन्तरं त्रिधा 
त्रिवारं ose ततः सत्तमः श्राद्धकर्ता हस्ते जलमादाय वँ ह फडिति मन्तरेण 
श्राद्धद्रव्याणि शोधयेत् ॥ ३३ ॥ 

आभरेय्यामिव्यादि | तत॒ आघ्ेय्यां दिदयेकं पात्रं संस्थाप्य प्रथमतो 

रक्षोघ्चमग्तं मोच्य ततो मे यज्ञरक्षां कुरुष्वेति वदेत् | योजनया रक्षो्मग्रतमसि 
मम् Feat कुरुष्वेति मन्तो जातः | इतीमं मन्लमुक्तवा तस्मिन्नामेय्यां दिरिं 

संस्थापिते भाजने तुखसीयवसंयुतं afed जरं निधाय संस्थाप्य ततः ae: 

algae देवादिक्रमतः ware Reet जलगण्डूषं दत्वा विश्वेदेवा 
इदमासनं वो नम इति वाक्येन विश्वेभ्यो देवेभ्योऽसमुकगोतर नान्दीमुख पितरमुक- 

देवशर्मन् अमुकगोत्र नान्दीमुख पितामहामुकदेवशरमचसुकगोत्र नान्दीमुख 
 प्रपितामहामुकदेवरशमेन्निदमासनं वः स्वधेति वाक्येन पित्रादिभ्योऽमुकमोतरे 

नान्दीमुखि ara दैवि अमुकगोत्रे नान्दीमुखि पितामहि oats देवि 



solic. 
१) ̂ © 

तत आवाहयेदिान् विश्वान देवान् पितुस्तथा । 

मातू्मातामहांश्चापि तथा सातामहीः दिवे ॥ ३९ ॥ 

आवाह्य पूजयेदादौ विश्वान् देवाँस्ततो यजेत् | 
IAA तथा ATA मातामहत््यम् ॥ २७ Il 

अमुकगोत्रे नान्दीमुखि प्रपितामहि अमुकि दैवि इदमासनं वः स्वधेति वाक्येन 

मात्रादिम्योऽमुकगोत्र नान्दीमुख मातामहासुकदेवराम॑चदुकगात apie 

ग्रमातायहामुकदैवक्छमंन्सुकगोत् नान्दीमुख व्ृद्धप्रमातामहामुकदवद्ध्मलिदमासनं 

व: स्ववेटि वक्येन मातामहादिभ्योऽमुकगोते नान्दीमुखि warmest देवि 
अमुकगोत्रे नान्दीमुखि प्रमातामद्यमुकि देवि अमुकगोत्रे नान्दीमुखि वृद्धममातामद्य- 

मुकि देवि इदमासनं वः स्वधेति वाक्यन् मातामह्मदिभ्योऽपि gard 

दयात् | २० ॥ २५ | 

तत इत्यादि | ततो fg श्राद्धकर्ता विश्वेदेवा इहागच्छतेह तिष्ठतेह 
सन्निधत्त मम पूजां गृहीतेति वाक्येन विश्वान् देवान् असुकगो्ला नान्दीरुखाः 

पितपितामहपरपितामदा अमुकामुकासुकदेवलर्माणः इृटागच्छतेह fede सच्निधत्त 

मम पूजां गृहीतेति वाक्येन पितृन् fied तथा असुकगोला नान्दीसुख्य 
मातृपितामदहीप्रपितामद्योऽमुक्यमुक्यसुक्यो देव्य इद् गच्छेह तिष्ठतेद सन्निधत्त 

मम पूजां गृहीतेति वाक्येन मातु्माल्लादीरपि असुक्गोतरा नान्दीखखा माता- 
महममातामहबरद्धपमातामहा अमुकासुकासुकडेवशर्माण इहागच्छतेद॒तिष्ठतेह 

aad मम पूजां गृहीतेति वाक्येन मातामहान् मातामहादीनपि असुकगोल 
नान्दीसख्यो मातामहीपरमातामहीश्रद्धप्रमातामद्योऽसुक्यसुक्यसुक्यो देव्य ददागच्छ- 

तेह॒तिष्ठतेह सन्निधत्त मम पूजां गृहीतेति वाक्येन मातामहीमातामद्चादीश्चापि 
कुशासने आवाहयेत् ॥ २६ | 

आवाघ्ेत्यादि | एवं चिश्वेदेवादीनावाह्च Pasar एतानि पाचार्ध्याचम-+ ` 
समि 

नादीनि वो नम इति वाक्येन पाद्या््याचमनादिमिधूपैदीपे्वासोभिश्चाप्यादो 
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मातामहीत्रयं चापि पादययाघ्योचमनादिमिः | 

धूवैदींपैश्च कसोभिः पूजयिता वरानने | 
qo फतनप्श्चं कु्यादेक्कमात् रिषे ॥ Re ॥ 

WSs रचयेदेकं मायया चतुरस्रकम् | 

ह दे च Wes कुयात् तद्टसक्षष्टयोरपि i २९ ॥ 
Lae fin 

वारूणप्रो्ितष्वेषु पाच्राण्यासाय साधकः | 

तेन क्षाल्ितपाषु स्वापकरणेः सह | 

Gaara ऋमेण परिवेदायेत् ॥ ४० ॥ 

विश्वान् देवान् पूजयेत् | ततः ओ Saal नान्दीसखाः पितरपितामह- 
प्रपितामहा अमुकारकासुकदेवयर्माण एतानि गन्धपुप्पधूपदीपादीनि वः स्वधति 
वाक्वन पित्र्यं तथेवासुकगोच्ा नान्दीसु्यो माघ्रुपितामहीप्रपितामद्योऽमुक्य- 
मुक्यमुक्यो देव्य एतानि nai वः स्वधेति वाक्येन aad तथेव 
प्रकल्पितन वाक्येन मातामदहलयं तथेव कल्िपितवाक्येन मातामदहीलयं चापि 
क्रमतः पा्यादिभिर्यजेत् पूजयेत् । = वरानने शिवे एवं विश्वदेवादीन् 
पूजयित्वा ततो दैवक्रमात् देवपक्षादिक्रमतः पाल्लाणि पातयिष्ये इति पाल्लाणां 
पातनप्रं ब्राह्मणं प्रति कुर्यात् ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 

मण्डकमित्यादि | ततः ओं“ पातयेति ब्राह्मणात्तदत्तरं प्राप्य देवपक्षे 
मायया दही" वीजेन चतुरस्रकं चतुप्कोणमेकं wed रचयेत् | cage 
पितृपक्षमातामदपक्षयोरपि तदत् दी बीजेन चतुष्कोणे द्व द्वे मण्डले 
र्यात् ! ३९. Il | 

वारणेयादि | ततः साधको जनो वारूणप्रोक्षितेषु वमिति बीजेनाभि- 
RAT मण्डलेषु क्रमतः पात्राण्यासाच संस्थाप्य तेन वमिति बीजेन क्षारितेषु 
पात्रेषु GASTRO: पानाथपाथसा पानार्थेन जलेन च सहान्नानि क्रमेण देवादि. 
क्रमतः परिवेदयेत् ॥ ४० II 
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ततो मधयवान् दवा et हू फडिति 

नि सर्वाणि विश्वान देवास्तथा पि 

मातर्मातामहान arcadia care, 

निवेय देवीं गायत्रीं देवताभ्यस्िधा wa. 

रोषान्नपिण्डयोः sal कुर्यादाये ततः परम् ॥ ४३ | 

व 

इत्यादि | ततः परमन्नेषु मधुयवान् दत्वा al & एडिति मन्त्रकैः 

सर्वाण्यच्ानि संम्रोक्ष्याभिष्च्य तत्ववित् जनो विश्वान्. देवान्. तथा पितृन् 

पित्रादीन् तथा मातूर्म॑तरार्दीस्तथा मातामहान्मातामदहादीन्. तथा मातामहीमाता- 

मद्यादीरप्युदिख्योचायं विश्चदेवादिभ्यः सर्वाण्यन्नानि निवेद्य विश्वेदेवाः 

पानार्थोदकमधुयवसर्वोपकरणसदितमेतदन्नं वो नमं इति वाक्यन विश्वेभ्यो 

देवेभ्योऽसुकगोत्रा नान्दीसुखाः पित्र पितामहपपितामटा अमुकासुकासुकदेवरार्माणः 

पाना्थोदकमधुयवस्वापकरणान्वितमेतदन्नं वःस्वधेति वाक्येन पित्रादिभ्योऽसुक- 

गोत्रा नान्दीमुख्यो मातुपितामदहीप्रपितामद्योऽसुक्यसुक्यमुक्यो देव्यः पानार्थो 

दकमधुयवसर्वोपकरणान्वितमेतदन्रं वःस्वधति वाक्येन मात्रादिभ्योऽस॒कगोत्रा 

नान्दीमखा मातामदमरमातामहव्रद्धप्रमातामहा अमकामकामकदेवसार्माण एतत् 

पानार्थोदकमधुयवसर्वोपकरणान्वितमन्नं वःस्वधेति वाक्यन मात्रादिभ्योऽमकगोत्रा 

नान्दीमख्यो मातामहीममातामहीनृद्धममातामद्चोऽमुक्यमुक्यमुक्यो देव्यः पानार्थो 

दकमधुयवसर्वोपकरणान्वितमेतदन्नं वःस्वधेति वाक्यन मातामद्यादिभ्योऽपि 

सोपकरणान्यलानि कमेण दत्वा गायत्री देवीं दधा पठेत् | ततो देवताभ्य 

sat भवच्तितीव्यन्तं ara त्रिधा पठत् ह ज्य. ततः पर WAAR क 

देयमिति पिण्डदानं करिष्ये इति च लेषालपिण्डयोः sat विप्रं प्रति 

कुर्यात् ॥ ४ १-४३ Ul 
87 



महानिर्वाणतन्लम् 

Elise whe प्रिये ॥ ee il 

अन्यं तु कल्पयेदेकं पिण्डं तत्सममम्िवे 
स्तरते दमान् Wes यवसंयुतान् ।॥ ६५ Il 

ये मे कटे gare: पुत्रदारविवजिताः | 

अथिदग्धाश्च ये केऽपि व्यार्व्याघ्रहत् ये ॥ ६६ I 

ये बान्धवाबान्धवा वा येऽन्यजन्मनि उ 
मदत्तपिण्डतोयाभ्यां ते यान्तु तुत्तिमक्षयाम् ॥ ६७ | 
द्त्वा पिण्डमपिण्डभ्यो मन्वाभ्यां grad | 

प्रक्षाल्य हस्तावाचान्तः सावित्रीं प्रजपंस्ततः | 

देवताभ्यखिधा Sa मण्डलानि प्रक्पयेत् । ४८ | 

दततङेषैरित्यादि | ततः परं द्विजात् दृष्टेभ्यो दीयतामिति ओ “ कुरुष्वेति 

मापतोत्तरः सन् दत्तरोषेद॑तेभ्योऽवरिष्टैरक्चताचेर्माट्रफर्सनिमान् विल्वफलरतुल्यान् 

द्रादरा पिण्डान् रचयेत् il 2% ॥ 

` अन्यन्त्वित्यादि | ततस्तेभ्योऽन्यमपि तत्समं विल्वफरुतुल्यमेकं पिण्डं 

कल्पयेत् | ततो नैते कोणे कल्पिते चतुप्कोणमण्डङे यवसंयुतान् दर्भान् 
कुरानास्तरेदाच्छादयेत् | ४५ | 

दच्चेत्यादि | = सुरवन्दित ये मे कुरे इत्यादिभ्यां ते यान्तु तृिमक्षया- 
मित्यन्ताभ्यां द्वाभ्यां मन्वराभ्यामपिण्डेभ्यः पिण्डटीनेभ्यो नैच्छतकोणे कल्पिते 
चतुष्कोणे मण्डके आच्छादितेषु ety पूवैरचितद्रादशपिण्डातिरिक्तं पश्चाद्रचितं 

त्रयोदशं पिण्डं दक्वा हस्तौ प्रक्षाल्य तत आचान्तः करताचमनः सन् सावित्र 
गायत्रीं द्वादशधा प्रजपन् देवताभ्य इति मन्व त्रिधा जप्त्वा मण्डलानि 

FHA । ४६-४<८ Il 



Thi: xe? 

ननु ta विधिन। कुत्र स्थाने कियन्ति वा मण्डलानि कल्पयित्या- 

नीत्याकाङ्क्षायामाद उच्छिष्ठेत्यादि | हे देवि qa: प्राज्ञः श्राद्धकर्ता पूर्वोक्तेन 
विधिना पितृतः क्रमादच्छिष्टपात्राणं पुरतो 2 दवे चतुष्कोण भण्डटे 

रचयेत् ॥ VS 

पूवेमन्वेणेत्यादि | हे fara ततो वमिति बीजरूपेण पूवेमन््ेण मण्डकानि 
सम्पोक्ष्याऽमिषिच्य कृती विचक्षणः श्राद्धकर्ता तेषु मण्डलेषु HMA ¦ ` 

ततो वायुना यमिति बीजेन दर्मानभ्युक्ष्याऽभिषिच्य पितृदभक्रमात् salt zs 
मध्ये ate च पित्रादिभ्यो मात्रादिम्यो मातामहादिभ्यो मातामह्यादिभ्यश्च 

क्रमेणेव set पिण्डाचिवेदयेत् दयात् ॥ ५० ॥ 
ननु केन केन वाक्येन पित्रादिभ्यः पिण्डा निवेदयितन्या इत्यपेक्षायामाह 

आमन्त्णेनेत्यादि | हे महेश्वरि आमन्तेणेन सम्बोधनविभक्तया विशिष्टं पित्रादीनां 

प्रत्येकं नामोचायै स्वधया यचमाध्वीकसंयुतं मधुयवाभ्यां संयुक्तं पिण्डं वितरेत् | 

अमुकगोत्र नान्दीमुख पितरमुकदेवदार्मन्ेष मधुयवयुतः पिण्डस्ते स्वधेति वाक्यन 

द्मे पित्रे असुकगोत्र नान्दीमुख पितामह असमुकदेव्समंन्नेष मधघुयवयुतः पिण्डस्तं 

स्वेति वाक्येन दर्भमध्ये पितामहाय असुकगोत्र नान्दीमुख प्रपितामह असुकदेव- 

` दार्म्नेष मधुयवयुतः पिण्डस्ते स्वधेति वाक्येन aig मागे प्रपितामदहावाञ्छुक- 
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देवतापितवप्टयर्थं सावित्रीं दाधा जपेत् | 

देवताभ्यखिधा जप्ला पिण्डान् सम्पूजयेत्ततः ॥ ५२ ॥ 

गोत्रे नान्दीमुखि मातरसुकि देवि मधुयवयुत एष पिण्डस्ते स्वधेति वाक्येन eae 

मात्रे अमुकगोत्रे नान्दीमुखि यपितामद्यमुकि देवि मधुयवयुत wy पिण्डस्ते 

स्वधेति वाक्येन anes पितामहये अमुकगोत्रे नान्दीमुखि म्रपितामद्यसुकि दैवि 

मधघुयवयुत एष पिण्डस्ते स्वघेति वाक्येन दभ्र प्रपितामहये अमुकगोत्र नान्दीमुख 

मातामहामुकदेवशर्मन्नेष मधुयवयुतः पिण्डस्ते स्वधेत्यनेन वाक्येन दभमूले मातामहाय 

AGHA नान्दीमुख ममातामह अमुकदेवशर्मन्नेष मधघुयवयुतः पिण्डस्ते स्वेत्यमेन 

वाक्येन दभेमध्ये प्रमातामहाय SNA नान्दीमुख व्द्धप्रमातामह अमुकदेवश्चमेन्नेष 

मधुयवयुतः पिण्डस्ते स्वधेव्यनेन दर्भाग्रे बृद्धप्रमातामहाय अमुकगोत्रे नान्दीमुखि 

मातामहचमुकि देवि .मधुयवयुत एष पिण्डस्ते स्वधेत्यनेन alae मातामहये 
अमकमोत्रे नान्दीमुखि भ्रमातामद्यमुकि देवि मधुयवयुत एष पिण्डस्ते स्वधेत्यनेन 
दममध्ये Ta अमुकगोत्रे नान्दीमुखि वृद्धप्रमातामद्यमुकि देवि मधुयवयुत 
एष पिण्डस्ते स्वधेति वाक्येन auld बृद्धममातामदयै च पिण्डं द्ादिव्य्थः 11% 2 1 

पिण्डान्ते इत्यादि | पिण्डान्ते पिण्डग्रदानान्ते पिण्डानमितः पिण्डरोषं 

विकीय विक्षिप्य a” लेपभुजः पितरः प्रीयन्तामिति वाक्येन कररेपेन हस्तटे- 

नानेन सेपमाजिनश्वतुर्धायान् पितृन् प्रीणयेत् | एकोदिष्टेप्वयं विधिर्टेपभाजिपि- 

तुप्रीणनविधिनास्ति ॥ ५२ i 

| देवतेत्यादि | ततो देवतापिततृप्य्थ सावित्रीं गायत्रीं दश्चधा जपेत् । 

ततो देवताभ्य इति ara त्रिधा sear ततो गन्धपुप्पाभ्यां पिण्डान् 

सम्पूजयत् i Az | 
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Tae धूपं दीप च निमील्य नयनहयम् । 

दिव्यदेहधरान् पितृनश्चतः कव्यम्वरे | 
विभाव्य प्रणमेदधीमानिमं मन्वमुदीरयन् ॥ ५४ ॥ 
पिता मे परमो aa: पिता मे परमं तपः 
en: पिता मे तत्तप्तौ तत्तमस्यखिलं जगत् ॥ ५५ ॥ 

ततो निमास्यमादाय प्राथेयेदारिषः पित॒न ॥ ५६ ॥ 
आशिषो मे प्रदीयन्तां पितरः करूणामयाः | 

वेदाः सन्ततयो नियं Terai बान्धवा AA i] ५७ ॥ 

पातारो मे विवडन्तां बहून्यन्नानि सन्तु मे 
याचितारः सदा सन्तु मा च याचामि कञ्चन ॥ ५८ | 
देवादितो fas पिण्डान् विसजेत्तदनन्तरम् | 
तथेव दक्षिणां कुर्यात् पक्षेषु त्रिषु तच्छविद् ॥ ५९ ॥ 

प्रज्वाल्येत्यादि | ततो a दीपं च प्रज्वाल्य नयनद्वयं निमील्य 

दिव्यदैहधरान् अध्वरे यज्ञे कव्यं पिव्यमन्नं अश्नतः खादतः पितन् विभाव्य 

विचिन्त्यमं वक्ष्यमाणं मन्वसुदीरयन् ala, धीमान् जनस्तान् ग्रणमेत् ॥ "9 

तमेव मन्वमाह पिता मे दृव्यायम् ॥ ५५ || 

तत इत्यादि | ततः परं निर्मास्यं पुप्पा्यादाय gee afer मे 

प्रदीयन्तामियाद्यं मा च याचामि कञ्चनेत्यन्तं मन्वद्वयसुदीरयन् कमसाधक 

 पितनाशिषः कामान प्राथयेत् याचेत् ॥ ५६-५८ ॥ 

देवादित इत्यादि | तदनन्तरं दैवादितो देवपक्षादिक्रमतो ब्रह्मन् 

क्षमस्वेति पिण्ड गयां गच्छेति च वाक्यमुचरन् तत्त्वषित् साधको दभमयान् 

द्विजान् पिण्डांश्च fasta । तथेव दैवादिक्रमेणेव त्रिष्वपि पक्षेषु ओ ̀ तत्सत् 
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डः जातं विधानतः ॥ &9 ॥ 

श्राद्धे पर्वणि कर्तव्ये पा्वेणत्वेन BRAT ॥ ९४ ॥ 

अयेत्यादि कतेतदाभ्युढ यिकश्रादधप्रतिषा्थै दिरण्यादिकममुकगोत्रायासुकदेवस््मणे 

Tenia दक्षिणां aaa इति वक्यन यथाशक्ति दहिरण्यादिकं दक्षिणां 

कुर्यात् | ५९, ॥ 

गायत्रीमित्यादि | ततो गायत्रीं zest seat देवताभ्य इति मन्वमपि 

पञ्चधा seq afe ta च दृष्टा करताश्चलिः सन् विप्रमिदं परच्छेत् | ६० | 

विप्रं प्रति किं प्च्छेदित्यपेक्षायामाह eaters | इदं श्राद्धं saa 

साङ्ग जातमि्युदीरयत् | याजनया इदं श्राद्धं साङ्ग Saher विप्रं एच्छत् | 

ततो विधानतः सम्यगेव साङ्गं जातमिति द्विजो वदेत् | ६१॥ 

अच्छिद्रामिविधानेन कतमतच्छादकमांऽच््छिद्रमस्त्विति वाक्येन 

|| ६२ i ६३ | 

एवमाभ्युदयिकश्चाद्धविधिमुक्तवेदानीं सविेषेण तेनेव विधिना पाव- 
णादिकमपि शराद्धं विधातव्यमित्याह श्राद्धे इत्यादिभिः | पर्वण्यमावास्यादौ 
aie श्राद्धे कल्पनीयेप्वनुज्ञावाक्यषु waa श्राद्धं Haze ।॥६४॥ 



पित्रादि ये तु यो जीवति वरानने 

तस्योद्ध तनमुषिल्य श्राद्धं ऊर्यादि चक्षणः } € ७ ॥ 
जनकादिषु जीवत्सु Boa se fase | 
तेषु प्रीतेषु देवेशि श्रादयन्ञफरं ख्मेत् 
जीवयितरि कस्याणि नान्यश्राडाधिक्ारिता | 
मातुः Ste विना पल्यास्तथा नान्दीमुखं विना 1! ६९ ॥ 
एकोदिष्टे तु कोरि विश्चदेवान्न पूजयेत् | 
एकमेव समुद्िस्याऽचुज्ञावाक्यं TET | ७० ॥ 
दुक्षिणायिसमसखो दव्याद्चं पिण्डं च मानवः | 
यवस्थाने तिखा देयाः सवेमन्यच् TAT ॥ ७१ ॥ 

देवतादीत्यादि । देवतादिमतिष्ठाञच तीभयात्राप्रवेरायोश्च sitet श्राद्ध 
कल्पनीयेप्वनुज्ञावाक्येषु पावेणेन विधानेनैतच्छद्धमियुदीरयत् ॥ ६५ ॥ 

नैतेष्वित्यादि । एतेषु श्राद्धकृत्येषु पितन्नान्दीसुखाच्च वदेत् किं च 
देवताभ्यः पितृभ्यश्चेति मन्तेण नमोऽन्ते पुष्टये इत्यत्र स्वधाये इति cease 
अन्यत् सवै पूववदेव विधेयम् ॥ ६६ ॥ 

BST BSAA 11 ६७ ॥ ६८। 
जीवदित्यादि 1 दे कस्याणि पितरि जीवति सति पुत्रस्य मातुः पल्याश्च 

श्राद्ध विना तथा नान्दीमुखमास्युदयिकमपि श्राद्धं विना अन्यश्राद्धाधिकारिता 
नास्तीत्यन्वयः ।। ६९ ॥ 

WHEE ATS Iwo er Ul 
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wea यत् श्रा मेकोदिष्टं तदुच्यते 
aa च पिण्डे च मलयं मांसं नियोजयेत् ॥ ७३ ॥ 

मदोचान्तात् दहितीयेऽह्वि श्राद्धं यत् कुरूते नर 
Taare विजानीहि तदेव कुटनायिके 

गभसखावाज्नातमरतादन्यत्रे मृ ॥ 
कटाचारानसारेण मानवो ऽशोचमाचरेत् ॥ ७५ ॥ 
द्विजातीनां दराहेन इादराहेन पक्षतः | 

सुद्रसामान्ययोर्दैवि मासेनाखोचकस्पना ॥ ७६ ॥ 

fasts इव्यादि । saa asst विवजेयेत् न कुर्यात् \ 
भनुक्ञावाक्येऽ्पिण्डयोदनि च खतं जनं प्रेतं समुद्धिखेदुच्चारयेत् | प्रेतश्राद्धेऽयं 
विरेषो विज्ञेयः ॥ ७२ ॥ ̀  

ननु किन्नाम wales श्राद्धं तत्राह एकमुदिद्येव्यादि | नियोजयेत् 
GATT It ७३ ॥ 

ननु प्रेतश्राद्धं किनाम तत्राह अश्लोचान्तादित्यादि | अशोचान्तात् 
अरौचस्यान्तो यत्रास्ति तदशौचान्तं तस्मात् ॥ ७५ ॥ 

अथ प्रसङ्गादशौचादिव्यवस्थामाह गभसावादित्यादिभिः | wera 
पातात् SAAT जातः सन्नेव Bal जातमृतस्तस्माचान्यत्रान्ययोमतजातयो 
सतोर्मानवः स्वस्वकुलाचारानुसरेणासौचमश्युचिक्रियामाचरेत् कुर्यात् ।॥ ७५५ ॥ 

द्विजातीनामिव्यादि | उषनीतसपिण्डमरणे शिद्युजनने च द्विजातीनां 
बराह्मणक्षत्रियवेश्यानां कमतो ` दशाहेन seta पक्षतः पक्षेणाशौचकस्यना 
ASM | शद्रसामान्ययोस्तु मासेनायोचकस्पना विज्ञेया | शद्रसामान्यवणयोरुप- 
नयनस्थाने विवाहो ज्ञेयः {1 OR Ul | 



द्ङमाष्धसः seg 

(io 

प्रतन्ञातो BRST | 
न्यण्वतोऽपि गताशौचे सपिण्डस्य मरति Fay ७७] 

अद्युचिनाधिकारी स्यादैवे fea च कर्मणि | 
ऋते PEAS तथा पारब्धकर्मणः |] ee | 
CSA मस्यान दाहयेत् fs | 

मचा सह BOI न sea कुटकामिनीम् । ७९ ॥ 

तवं सरूपा रमणी जगलयाच्छन्नविग्रहा | 

मोहाद्धि तारोहदात् भवेच्ररक्गाभिनी ॥ ८ ° ॥ 
बह्ममन्वोपसकास्त॒ तेषामाज्ञानुसारतः | 

प्रवाहयेदढा निखनेदाटयेदापि shee ॥ ८9 ॥ 
पुण्यक्षेत्रे च तीर्थे वा देव्याः Ta विरोषतः | 

कुलीनानां समीपे वा मरणं रास्तमम्बिके ।॥ ८२ ॥ 
विभावयन् aaa विस्मरन् जगतां त्रयम् । .. 
परित्यजति यः प्राणान् स खरूपे प्रतिष्ठति ॥ ८३ ॥ 

असपिण्डत्यादि | असपिण्डखतज्ञातो सपिण्डभिन्ने mas aa सति 
त्रिरात्रमरोचमिष्यते | गताशौचेऽलोचे. गते सति सपिण्डस्य तिं मरणं 

श्वण्वतोऽपि जनस्य त्रिरात्रा्ोचमिप्यते ॥ ७७ ॥ 
अद्ुचिरि्यादि | हे आये कुला्चनात्तथा प्रारञ्घकमणश्च ऋते 

कुखा्चन प्रारन्धकर्मभ्यामन्यस्मिन् दैवे fea च कमण्यश्युचिजनोऽधिकारी 

नृ स्यात् | ec fl 

पितकानने WATT \ ७९-<२ ॥ : 

विभावयस्निति | विभावयन् विचिन्तयन् | स्वरूपे परमात्मनि ॥८२॥ 
38 
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Saya इवं नीत्वा खाषयित्वा घ तोक्षितम् | 

उत्तराभिमखं दा WEA चितौपरि 

सम्बोधनान्तं तद्रो TAA समुच्रन् | 

दत्वा पिण्ड प्रेतमुखे दहेढलनिमलुं स्मरन् ॥ ८५ ॥ 

पिण्डन्तु रचयेत्तच fesse वा | 

aaa aimed प्रिये ॥ ८६ ॥ 

स्थितपु Tay 4s श्राद्ाधिकारिता | 

तदमवे‹न्यपएुत्राद्ौ व्येष्ठानुक्रमतो भ्वेत् ॥ ८७ ॥ 

अरोचान्तान्तदिवसे BATA नरः शुचि 

म्रतप्रेतमुक््यथेमुत्सजेत्तिखुकाञखनम् ॥ ८८ tt 

परेतभूमाविव्यादि | प्रेतभूमो aa नीत्वा aafed ganas तं 

खापयित्योत्तरामिमुखं Zar चितोपरि तं शवं शाययेत् ॥ <e fi 

सम्बोधनान्तमित्यादि | सम्बोधनान्तं सम्बोधनविमक्तयन्तं प्रेताख्यानं 

प्रेतनाम AAS समचरन् ओ“ अद्यामुकगोत्र पेत पितरमुकदैवद्चर्मन्ेष पिण्डस्ते 

wate वक्यमुदीरयन् saga पिण्डं दत्वा बहिमनुं रमिति ae स्मरन् सन् 

रावं दहेत् ll SIE पुत्रे ॥ ८५-८७ | 
अदयो चान्तेत्यादि | अच्ोचान्तान्तदिवसे अरौचान्ताद्रासरात् परस्मिन् 

वासरे | Ha: aha सन्नरः AW अनयेत्यादि अमुकगोत्रस्य प्रेतस्य 

पितुरस॒कदेवदमणः प्रेतत्वविमुक्तयथेममुकगोत्रायामुकदेवश्मणे ब्राह्मणाय दातुं 

काञ्चनसदहितांस्तिखानहसतस्छञे इति ata गृतप्रेतत्वविमुक्तयथं तिखकाच्चन- 

मुत्खजेत् il ८८ I 



an गन्धं Wea AS तोयं दाय्यां पियकरीं तथा | 
यद् यत् प्रेतप्रियं द्रव्यं तत् सर्गाय AACS ॥ ९० ॥ 
ततस्तु Sivas {किन सखाह्कतम्ब् 

ANICSEA BA यजत् AW UW ९३ | 
प्रेतश्राद्योकूविधिना sre छलाऽतिमक्तितः | 
Tala बाद्यणन् Bela aaAle मोजयत् } <2 
STAGE मनुजः कुवेन् UTE SAHA: । 
बुभुक्षितान् भोजयिता Sata मोचयत् पितुः ।॥ ९३ ॥ 
अबयेकोद्ि्टमेतत्त् प्रेतवान्मुक्तिकारणम् | 
वषे वषे स्रततिथौ sansa NaI \ ९४ ॥ 
बहभिविधिभिः कि वा ease क्म् | 
सवैसिदिमवाम्नोति मानवः BOM ।॥ ९२५ ॥ 
विना SAS MSI GY च कमसु | 

0. (न ams 

UES: स्यादेकया कोटिकाचेया ॥ ९६ ॥ 

गामिव्यादि | ओ जचासुकगोत्रस्य प्रेतस्य पितुरमुक्टेवदयर्मणः स्व्माथे- 
मसुकगोत्रायामक्रदेवदारमणे ब्राह्मणाय गामिमामदहं सम्प्रददे इति ae सत्सुत 

प्रेतस्वर्गाय गां दयात् 1 इत्थमेव कल्पितेन तत्तद्राक्यन भूम्यादिकमपि प्रेतम्बगाय 

दद्यात् ॥ <2 ॥ २० I | 
तत्स्वरवाक्तये Tapas ।॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 
बुभुक्षितान् श्चुधितान् ii ९३ 
आयेव्यादि | एतदायमेकोदिष्रं तु म्रतस्य WASH: कारणं मवति | 

अतःपरं वर्षे a मरततिथौ करिप्यमाणे एकोदिष्टश्राद्धे खतं प्रेतं नोचारय दित्यव- 
गन्तव्यम् | गतासवे विगतप्राणाय ॥ ९४-९६£ |¦ 
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सुदा Sala
t =F 

महानिर्वाणतन्त्रम् 

माणि साधयेत् | 
असितां पञ्चमीं यावत् विधिरेष हिघोदितः ॥ ९७ ॥ 
अन्यत्रापि विरुदेऽदह्ि गुवेक्कल्िकाङ्तया | 
कर्माण्यपरिहार्याणि FAST कतुमहंति ॥ ९८ | 
गृहारम्मः TAMA यात्रा रनादिधारणम् | 
RUSS पञ्चतः कुयदितानि कौलिकः ।॥ ९९ ॥ 
GAARA कयात साधकसत्तमः | 
व्यायन् देवीं स्मरन्मन्तं Tal गच्छेद् यथामति ॥ १०० ॥ 
सर्वासु Fa खारदीयोत्सवादिषु | 
तत्तत्कस्पोक्तविधिना ध्यानपूजां समाचरेत ॥ १०१॥ 
आयपजोक्त्विधिना see प्रयोजयेत् | 
कौल्चैनं दक्षिणा छता कमम समापयेत् ॥ १०२ ॥ 
गङ्ख विष्णुं दिवं सूयं sat परिपूञ्य च | 
उदेद्यमचयेदेवं सामान्यो RMR: ॥ १०३ ॥ 
कोलिकः परसो धर्मैः कौलिकः परदेवता | 
कौलिकः परमं तीर्थ तस्मात् कौटं सदार्चयेत् ।॥ ५० ॥ 
सादत्रिकोटितीथानि sare: स्वेदेवता 
वसन्ति कौलिक देहे किन्न स्यात् कौल्िकाचैनात् । 9 04 Il 
ूर्णाभिषिक्तः सत्कौरो यस्मिन् Fat विराजते | 

| धन्यो मान्यः पुण्यतमः स देशः प्राथते a: || 9०६ Tl 

कृतपूणीभिषेकस्य साधकस्य रिवात्मनः | 
पुप्यपापविहीनस्य परभावं वेत्ति को भुवि ॥ १०७ ॥ 

सुङ्कामित्यादि । असितां कृष्णाम् | यावदित्यवधौ ॥ ९७--१०८ tt 
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FAS नररूपेण तारयन्नरखिटं जगत् | 

aaa waar कालो विहरति क्षितौ ॥ ५०८ il 

श्री देव्युदाच | 

पूर्णाभिषिक्तकोर्स्य माहात्यं कथितं 
विधानमभिषेकस् 

प्रमा | 

| BOAT श्रावयस् माम् | 5०९ I 

श्री खदाङिवि उवाच | 

विधानमेतत् परमं गुप्तमासीद् Bs | 
गुप्तभावेन कुवन्तो नरा मोक्षं ययुः पुरा ॥ 59 ° ॥ 

TAS कलिकाटे तु प्रकारो PCI: | 

ath वा दिवसे कुयात् सप्रकाशाभिषेचनम् ॥ 553 ॥ 

नाऽभिषक विना कौटः केवरं मदयसंवनात् | 

ूर्णाभ्विकात् कोरः स्यात् चक्राघीरः कुखाचैकः 1199 Rl 
caste सर्ववि्चोपदान्तये | 

यथादाक्त्युपचारेण विशदां TSE: ॥ ११३ ॥ 

पूर्णामिषेकविधिं श्रोतुमिच्छन्ती श्रीदेव्युवाच । पूर्णाभिषिक्तकोटस्य- 

व्यादि ॥ १०९ ॥ 

एवं प्रार्थितः सन् श्रीसदाडिव उवाच | विधानमित्यादि || ११० tt 

नक्तं Tat ॥ १११ ॥ ११२ ॥ 
अथ पूर्णामिषेकस्य विधानमाह तलरव्यादिमिः | विशम् गण- 

पतिम् ॥ ११३ ॥ 



AY © ९) महानिर्वाणतन्त्रम् 

खान्ताणं fred बीजमस्य प्रकीत्तितस 

गणकोऽस्य ऋषिछन्दो fsa Hse देवता | 
कनत्तव्यकमणो Perey त्रिनियोगिता uy ११६ ॥ 
षड दीधयुक्तमूटेन षडङ्गानि GA | 
पाणायामं ततः Sal ध्यायेद् गणपति off 

Tre ॥ 999 II 

TRAE | चत् यद्यनभिपिक्तत्वात् युमपूर्णामिपरेचने गुरुरधिकारी 
न स्यात्तदामिषिक्तकोटेन पूर्णाभिपेचनं संस्कारं नरः साधयत् ॥ ११४ ॥ 

अथ गणपतिपूजाया विधानमवाह खान्ताणैमिव्यादिभिः | निन्द॒संयुक्त- 
मनुस्वारसदहितं खान्ताण खस्यान्तिमं गकाररूपमक्षरम् अस्य fsa वीजं 
प्रकीसतितम् | ११५ ॥ 

ay ऋषिन्यासं विधातुं गणपतिवीजमन्देस्य ऋप्यादिकमाह् गणक 
इत्यादिना | अस्य॒ गणपतिवीजमन्तस्य गणक ऋषिनिनच्छन्दो fast देवता 
कत्तेव्यस्य शुभपृणाभिषेककर्मणो Reese विनियोगः | fiefs गणकाय 
ऋषय नमः | मुखे निवृच्छन्दसे नमः | हृदये fear देवतायै नमः | 
इति उष्षिन्यासं विदध्यात् 228 1 

पडित्यादि | तततः veda मूलेन गणपतिबीजेनाङ्गुष्ठादीनि 
ह्दयादीनि च षडङ्गानि प्रति न्यासं समाचरेत् | गां अङ्गुष्टाभ्यां नमः । गी 
तजनीभ्यां स्वाहा । गू मध्यमाभ्यां वषट् । ओँ अनामिकाभ्यां € । ओँ 
कनिष्ठाभ्यां वौषट् । गः करतलग्र्ठाम्यां फर् । इष्युङगुष्ठादिषडङ्न्यासम् । 
गा हृदयाय नमः | गीं शिरसे स्वाहा । यू शिखायै वषट् | ओँ कवचाय हँ । 
गो नेत्रत्रयाय वौषट् | गः करतल्पुष्टाभ्यां फ् | इति हृदयादिषड्गन्थासं च 
विदध्यादि्यथेः | ततो गमिति मन्तेण प्राणायामं करत्वा गणयति ध्यायेत् 12 Ql 



टदामाट्टाद्ध 
ms oO AM 

Ren त्रिनेत्रं qamet दस्तपदरदधयनं 

GS पाराङ्कुदा्टान्युरुकरविर्मदरुणीपूणककमम् | 

Tessas करिपतिवदनं बीजपृराद्रैगण्डं 
मोरगन्द्राबद् भूषं भजत गणपति र्त्वस्राङ्राः 

व्याठेवं AAR FSA: प्रपूजयेत् | 
तीरा च वालिनी नन्दा मीगदा कामरूपिणी ।॥ ५१९ ॥ 

उग्रा तेजखती सत्या मध्ये वि्चविनादिनी | 

प्वादितोऽ्चयितेताः GSA FASTA }} ५२० il 

म् | 35८); 

गणपतिध्यानमेवाहैकेन सिन्द्राममित्यादि । हं भक्ता गणपति गणेच्लानं 
यूयं wade: | कथम्भूतं गणपतिम् सिन्दराभम् fees ates 

यस्मिन् वा तथाभूतम् | पुनः sles त्रिनेत्रम् त्रिलोचनम् | पुनः He 

परथुतरजटरम् अतिविशालकरुक्षिम् | पुनः Sea eat: afters: खड्गं 

पाशाङ्कुरोष्टानि पाज्चमङ्कु्ं वरं च दधानं दधतम् | पुनः कीटन् उसर्करविट- 

सद्रारुणीपूर्णकुम्भम् उरो René करे शुण्डायां विल्सन् भासमाना वार्प्या 
मदिरया पूणः कुम्भो यस्य तथाभूतम् | पुनः Be बालन्दृह्ीक्षमोटि् 

gece मोलि; किरीरं यस्य तथाभूतम् | पुनः Blew करिपतिवदनम् 

करिपते्भेनराजस्येव वदनं मुखं यस्य तथाभूतम् | पुनः Beers बीजपूर द्र 

गण्डम् बीजपूरेण मदप्रवादेणा्दरौँ गण्डौ कपोलौ यस्य तथाभूतम् । पुनः 

कीदृशम् भोगीन्द्राबद्धभूषम् मोगीन्देण सपेराजेन बद्धा भूषा यस्य येन वा 

धाभूतम् | पुनः BT TAR TTS रागो TA यस्य 

तथाभूतम् ॥ ११८ 

ध्यास्वैवमित्यादि | एवं गणपतिं ध्यात्वा मानसैरूपचरेरिष्टा पूजयित्वा च 

प्रणवादिनमोऽन्तेन नाममन्देण गन्धपुष्पादिभिः fleet: प्रपूजयेत् | याः 



३०४ महानिर्वाणतन्म 

£ 

पुनर््याला गणरानं पञ्चतच्योपचारकेः । 

अभ्ययं तच्चतर्दिष्च Moat गणनायकम् । १२३ ॥ 

गणनाथं गणक्रीडं यजेत् कौटलिकसत्तमः | 

एकदन्तं रक्ततण्डं लम्बोद्रगजाननौ ॥ १२२ ॥ 

महोदर विकटं geri Baar ॥ १२३ ॥ 
ततो बाह्यीमुखाः ₹दात्तोदिक्पाखंश्च मपूजयन् | | 

तेषामख्ाणि aegsa विश्वराजं विसञ्जयेत् ॥ १२४ ॥ 
एवं सम्पूज्य विघेरामधिवासनमाचेत् | 

मोजयेच्च TAS, SEATS ॥ १२५ ॥ 

पीटराक्तीः प्रपूजयेत्ता आह् तीव्रा चेत्यादिनैकेन | पूर्वादितः क्रमेणैतास्ती्राया 

safe प्रणवा दिनमोऽन्तेन नाममन्तेण गन्धपुष्पादिमिः कमङासनं पूज- 

॥ १९९ ॥ १२५ Il 

पुनरित्यादि । कौलिकिसत्तमः पुनर्मणेशानं ध्यात्वा प्च्चतत्त्वोपचारकैः 

बक्तमन्लरोधितेर्मयादिभिः पञ्चतत्त्वैरन्यैश्च पादयार्ध्याचमनीयादिमिरुपचारे 

CHA च. तचतुर्दिक्चु नमोऽञन्तनाममन्तेण गन्धपुप्पादिभिगैणेदादीन् क्रमतो 

यजेत्. ॥ १२१-१२३ ॥ 

तत इत्यादि | ततः परं प्रणवादिनमोऽन्तनाममन्वेण गन्धयपुप्पादिभि- 

नाह्ीयुखा ब्राहमीममृतीरष्टशक्तीरिनदरादीन् दिक्पासंश्च म्रपूजयन् तेषां दिकपाला- 

नामस्राणि चं सम्पूज्य विघ्नराज क्षमस्वेति वक्येन feast विसजेयेत् ॥१२४॥ 

एवमित्यादि | एवं विघ्नं सम्पूज्य वक्ष्यमाणेन विधिना अधिवासन्- 

माचरेत् कुर्यात् ॥ १२५ 
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आजन्मच्रतपापानां क्षयार्थं तिख्का्नम् | 
ठत्सजेत् कोटतप्त्य्थ मोभ्यञ्चेकमपि प्रिये । १२६ ॥ 
अध्ये Sa दिनेराय बह्यविष्णुरिवग्रहान् | 
Aaa मातृगणान् AA रकल्पयेत् ॥ १२७ | 
कर्मणो ऽभ्यदयाथाय ब्रदिश्रादं समाचरेत् 

ततो गला गरो: पाश्वं प्रणम्य प्राथयेदिदम् ake | 
त्राहि नाथ कुटाचारनलिनीकुटवट्टम 
aac देहि ake wars ॥ १२९ ॥ 

आन्तं देहि महाभाग शुभपूणांभिषचने 

fifaa कमणः सिदिमुपेमि वससादतः ॥ १३० ॥ 
दिवराक्याज्ञया वत्स कुर पृणामिषचनम् | 
मनोरथमयी सिदिजोयतां दिवदासनात् }} १३५ ॥ 
SUS गुरोः प्राप्य सवोपद्रवशान्तये | 
आयुरछक्ष्मीवखारोम्यावाप्त्ये सङ्ुल्पमाचरेत् ॥ ५३२ ॥ 

तत इत्यादि । ततो दिनात् परदिने सातः छृतनित्योदितक्रियश्च सन् 

ओ अथामुकगोत्रः श्रीमदसुकदेवरार्मा आजन्मकृताशेषदुष्कृतक्षयकामोऽसुक- 

मोत्रायामुकदेवदार्मणे ब्राह्मणाय दातं काञ्चनसहित्म॑स्तिलानदसुत्छज इति 

वावयेनाजन्मक्ृतपापानां क्षयार्थं तिलकाञ्चनमुस्छजेत् | तथेव कल्पितेन वाक्येन 

कोखतृप्तयर्थमेकं भोज्यमप्युत्सजेत् |) १२६-१२८ । 

यत् प्राथेयत्तदाह त्राहि नायेत्यादिभ्यां द्वाभ्याम् ॥ १२९-- १३१ 

safe | Fa गुरोराज्ञां पराप्य सर्वपद्रवशान्तव जआायुटक्ष्मी- 

qT च अओ" अदयामुकगोत्रः श्रीमदसुकदेवसर्मा निःरेषोपद्रवध्वंसकाम 
39 
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ततस्तु BAGEz गरम 

कारणेः शुदिसहिवेरम्यच्यं TWAS THT ।॥ १३३ | 
~ (+ 

MAR गेहे गेरिकादिषिचिच्रिते 

चित्रष्यजपताकासिः फख्प्वदशोभिते ॥ ३२४६ ॥ 

किद्किणीजालमालामिश्न्दरातपविभूषिते 
घ्रतम्रदीपावलिभिस्तमोटेदाविबजिते ॥ ३३१५ 

कपुरसहितेधपेयक्षधुपेः सुवासिते | 

व्यजनेश्चामरैवर्हदपणायेरलङ्द्ते |] १३६ ॥ 

ase बेदीमुच्के्चतुरङ्गुखाम् | 

TA तच PORTA: ॥ १३७ ॥ 

ey 

आयुटेक्ष्मीवलारोग्यकामश्च दुमपू्णाभिषेचनमदं 
कुर्यात् ॥ २३२२ | 

ततस्तविव्यादि | ततस्तु Haaser: शिप्यो वस्रालङ्कारभूषणैः ats. 
सदितैर्मासादिसहितेः कारणेमयैश्च गुरुमभ्यर्च्य ay जयामुकगोत्रः श्री अमुक 
वरामं अमुकगोत्र श्रीमन्तममुकानन्दनाथं गुख्खेन मवन्तं वखादिभिरहं वृणे इति 

[ककरा न 

वाव्यन Te वखा{द{मवृण्रुमात् ॥ १३३ ॥ 

गुरुरित्यादि | तत गुरुर्हि गहै सारथहस्तमितामुचकेरुच्त्वे चतुरङ्गुलां 
चतुरङ्गुरिपिरिमितां wort वेदीं रचयेत् कल्पयेत् इति चतुथश्छोकगतैः 
पदेरन्वयः | मनोहरेः इत्यादीनि सप्तम्यन्तानि पदानि Teer विशेषणानि 
मवन्तीति ज्ञेयम् । चित्रध्वजपताकामिश्च शोभिते | १२४ ॥ 

frie: क्ुद्रघण्टिकासमूहमालाभिव्य भूषिते वक्षः 
MIRE: | FS: WIA: |) १३५ ॥ १३६ ॥ 

करिप्यं ईति GEC 



STAT: ३०७ 

पीतरक्छासितश्वेतश्यामटेः सुमनोहरम् | 
मण्डलं स्वेतोमद्रं विदव्यात् श्रीगर्स्ततः ॥ १३८ i 

स्वस्वकच्पोक्तविधिना मानसाचावधिक्रियाम् | 

BA पूर्वात्छमन्तेण Tae रोधयेत् | ५२३९ | 

संरोध्य पञ्चतच्वानि पुरःकद्पितमण्डट | 

स्वाण वा राजतं ताम्रं मृण्मयं घरमेव वा } ५६० Il 

क्षालितञ्वाऽख्रबीजेन दच्यक्षतविचचितम् | 

स्थापयेद्रह्मबीजेन सिन्दूरेणाऽङकयेत् धिया ॥ ३३ | 
क्षकारादेरकारान्तेवैर्णेषिन्दुविभृषितेः 
FSAI पूरयेत् कारणन तम् ॥ 9४२ ॥ 

अथवा तीथैतोयेन शदेन पाथसाऽपि या ¦ 
नवरत्नं सुवणं वा घटमष्ये विनिःक्षिपेत् ॥ ४३ \ 

ततः परं श्रीगुरुस्तत्र रचितायां वेद्यां पीतरक्ता-सितग्वेतदयामङेरक्चतस- 
म्भवेच्र्णैः सुमनोहरं सवंतोभद्रं॑ मण्डं विदध्यात् कुर्यात् | असितेनींख्वर्भैः | 
रयामरेहरिर्णैः ॥ १३७ ॥ १३८ I 

स्वस्वेत्यादि । ततः स्वस्वकस्पोक्तविधिना मानसार्चावधिक्रियां मानस- 
पूजापयेन्तां क्रियां कृत्वा पूर्वोक्तमन्वेण warty पञ्चततत्वानि शोधयेत् ॥१३९॥ 

संशोध्येयादि । पूर्वोक्तेन ara पञ्चतत्त्वानि संरोध्य mene 
सर्वतोमद्रमण्डकेऽखचीजेन फटा मन्तेण atfed धोतं दध्यक्षतविचर्चितं दध्यक्षते- 

ffs स्वा सुवणमवं राजतं रजतोद्धवं तग्रोद्धवं गण्मयमेव वां घरं ब्रह्मबीजेन 

प्रणयेन स्थापयेत् | श्रिया श्री ̀ बीजेन सिन्दुरेणाऽङ्येच ॥ १४० ॥ 222 
कषकाराचैरित्यादि | ततो चिन्दुविभूषितेरनुस्वारालङ्कृतेः क्षकाराचेरका- 

Tana: ae मूलमन्तस्य त्रिजपिन कारणेन seas deta शुद्धेन 



३०८ महानिर्वाणतेन्चम 

| ari स्थापयेत् पष्टुवोपरि 
ayaa ग्रीवां तस्य वरानने | 

ct रक्तं दिवे विष्णौ खेतवासः भ्रकीत्तितम् ॥ १४६६ ॥ 

स्थां स्थी मायां रमां wer Rattle घटान्तरे | 
निःक्षिप्य पञ्तच्वानि नवपा्राणि विन्यसेत् ॥ १४७ ॥ 
राजतं राच्या स्यात् wears हिरण्मयम् | 

श्रीपात्रन्तु महाराङ्खं तास्राण्यन्यानि कस्पयेत् ।॥ १४८ ॥ 

पवित्रेणाऽन्येन पाथसा जलेनापि वा तं घटं पूरयत् | ततो घटमध्य नवरत्न 
सुवण at विनिःक्षिपेत् । १४२ Nh १४६३ 

तन्मुखे yy | वाम्भवेन Cafe मन्तेण | १४४ Il 

दरावमित्यादि | ततः फलाक्षतसमन्वितं दुवर्णादिभवं मारतिकं 

म्रचिकोद्धवं वापि acd रमां श्रीमिति मायां aaa च वीजं समुदायं 

पछ्वोपरि स्थापयेत् ! १४५ ॥ 

तस्य घटस्य | ननु किं वर्णेन qaqa घटस्य ग्रीवां बध्ीयादित्यपेक्षा- 
यामाह शक्तो रक्तमित्यादि ॥ १५६ ॥ 

स्थां स्थीमिव्यादि | ततः स्थां स्थं मायां रमां ser wt ait a 
श्री" स्थिरीभवेति मन्तं पटित्वा स्थिरीङृतघटःन्तरे पञ्चतत्वानि निःक्षिप्य 
पूर्वोक्तविधिना नवपात्राणि विन्यसेत् स्थापयेत् ॥ १४७ ॥ 

ननु कि द्रव्योद्धवानि नवपात्राणि विन्यसेत्तत्राह राजतमित्यादि t 

महाशङ्खं नरकपार्स् ॥ १४८ । १५९. ii 



(क 

पात्राणां स्थापनं छरा गुरुन् देवीं WGA | 

ततस्वम्रतसम्पणघरमम्यचयेत् सुधीः ॥ ५० I 

agian sad स्वैभृतवल्ि हरेत् | 
पीटदेवान् Gaal षड्ङ्खन्यासमाचरेत् ॥ ५५५ ॥ 

प्राणायामं ततः कृता व्यालाऽऽवाह्य महेश्वरीम् | 

SAM Gasset वित्तराटयं विचजयेत् ake ॥ 

Aah निष्पाद्य कुमारीशत्तिसाधकान | 

ुष्पचन्दनवासोभिरचयेत् सद्गुरुः दिवे ॥ ३५३ ॥ 
अनुगरह्णन्त॒ कौल मे Rei प्रति Fes: | 
पूर्णाभिषेकसंस्कारे मवद्धिरवुमन्यतास् ॥ १५४ ॥ 
एवं प्रच्छति चक्रेरो तं वरयुगुरूमादरात् | 
महामाया्रसदिन प्रमावात् परमासनः । 

शिष्यो भवतु GR परतच्छपरायणः ॥ ५५५ ॥ 

गुरून् देवीमिति आनन्दभैरवादीनामप्युपक्षणम् | saad पूव त्तिनि 

तत्तन्मन्वेण ! १५० ॥ 

ददयिलेत्यादि | ततो घटं प्रति धूपदीपौ afte gaara 

स्वभूतबरि हरेत् ददात् ।॥ १५१ ॥ १५२ 

होमान्तचरत्यं arsed Bae कमं निप्पा्य साधयित्वा ॥ १५३ tt 

|| २८५४ ql 

धरतच्वपरायणः परव्रह्मतत्परः ॥ १५५ | 
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दिष्येण च yeaa 

कामं मायां रमां जप्या चाखयेहिमरु धरम् Il १५६ ॥ 

उत्तिष्ठ FRET देवतात्मक सिदिद | 

त्तोयप्यधेः सिक्तः Ben ब्ह्यरतोऽस्त॒ मे ॥ १५७ ॥ 

इत्थं GAA कलरामुत्तराभिमुखं गुरूः | 

मन्नेरतैवद्यमाणिरभिषिच्धेत् कपान्वितः ॥ १५८ ॥ 

सुभपू्णाभिषकस्य सदारिव षिः स्तः | 

छन्दो ऽनुष्टब्देवताऽऽ्या प्रणवं बीजमीरितम् | 

सुभपूर्णाभिषकार्थं विनियोगः भ्रकीतितः ॥ ५५९ ॥ 

रिप्येणव्यादि | ततो गुरूः शिष्येण दैवीमचैविलाऽ्चिते पूजिते घटे 

कामं मायां wi et ही श्वीमिति मन्त्रं जघ्वा वक्ष्यमाणमन्त्रेण विमं घटं 

Tea i १५६ Il 

घटचारुनमन्लमेवाह उचष्ठत्यायम् | १५५७ ॥ 

इत्थमित्यादि | इत्थं करटो घटं Galea कृपान्वितो गुरुरुत्तरामिमुखं 

fact वक्ष्यमणिरेतेमेन्त्रेरमिषिच्चेत् i) १५८ ॥ 

अथ शुभपूर्णामिषेकमन्ाणासप्यादिकमाह दरुमपूर्णाभिषेकस्येव्यादिना 

साधेन | एषां शुभपूर्णामिपेकमन्त्ाणां aaa ऋषिरनुष्टुप्छन्दः आद्या काली 

देवता प्रणवो बीजं sora विनियोगः | शिरसि सदारिवाय ऋषये 

नमः | मुचऽनुषुण्च्छन्दसे नमः | हृदये आद्यायै कालिकायै देवताये नमः | 

Ta प्रणवाय वीजाय नमः | श्ुभपूर्णाभिपेकार्थे विनियोगः इति ऋषिन्यासो 

विधातव्यः } ११५९. ॥ 



STAI: B54 

ग्रवस्ताऽसिषिञ्न्त बह्यविष्णमहश्वराः | 

दु्गाटक्ष्मीमवान्यस्त्वामभिषिच्छन्तु म 

षोडरी तारिणी नित्या स्वाहा नहिम | 

एतास्वाममिषिच्छन्तु मन्तपूतन वारिणा ।॥ 5५६३ 

ayant विद्ाखाक्ती बह्याणी च सरस्वती | 
एतास्वामभिषिच्छन्तु jet वरदा दिवा ॥ 5६ 
नारसिंही च वाराही वैष्णवी वनमालिनी | 

इन्द्राणी Tee रौद्री लाऽभिष््छन्तु राक्तयः ॥ १६३ ॥ 
भेरवी भद्रकाली च ale: gear क्षमा | 
श्रद्धा कान्ति्देया रान्तिरभिष्च्चन्तु ते सदा ॥ ५६४ ॥ 
मटाकाटी महाख्षमीमहानीख्सरस्वती | 
उग्रचण्डा प्रचण्डा ताममिषिच्छन्तु स्वेदा ॥ ५६५ Il 
मत्स्यः कूर्मो Test चूसिहो वामनस्तथा | 

रामो भा्गवरामस्त्वामसिष्च्छन्तु वारिणा । १६६ ॥ 

sas सखश्वण्डः कोधोन्मत्तो ATER: । 
SOS भीषणश्च तामभिषिच्छन्तु वारिणा ।॥ ३६७ Il 

काटी कपालिनी PSI PEST रोधिनी | 

feat महोग्रा त्वामभिषिञ्चन्तु स्वेदा ॥ ३६८ ॥ 

9 ९। [> कः 

7a 

ay गुरवस्त्वामिषि्चन्त्वित्यादीनमिषेकमन्ानेवाह त्वा ay 

|} १६०-१६२९ ॥ 

त्वा त्वाम् | १९६२ ॥ 

ते इति कर्मणः aera विवक्षितत्वात् ष्ठी ।! १६.४-- १६९. Il 



१३ महानिर्वाणतन्तमः 

मोमो मङ्ख बुधो जीवः सितः 

राहुः केतुः सनक्षत्रा अभिषिश्न्तु ते हाः ॥ १७० ॥ 
नक्षत्रं करणं योगो वाराः पक्षौ दिनानि 

ऋतुमीसो हायनस्त्वाममिषिञचन्तु सवेदा ।॥ 9७9 I 
PANTAGES: | 

समुद्रास्वाऽभिषिच्चन्तु मन्तपूतेन वारिणा ॥ ५७२ ॥ 
गङ्ग TAIT रेवा चन्द्रभागा सरस्वती | 

सरयु्ण्डकी कुन्ती ast च कौडिकी | 
एतास्त्रामभिषिच्छन्तु मन्तपूतेन वारिणा ॥ १७३ ॥ 
अनन्ताया महानागाः FIM: पतत्रिणः | 
तरः Sasa: arg at महीधराः ॥ १७४ I 
पातारमतट्व्योमचारिणः क्षेमकारिणः | 
पृणाभिषकसन्तु्टास्वाऽभिषिज्न्तु WIT ॥ ५७९५ ॥ 
amie दुर्यो रोगा दोर्मनरथं तथा शुच 
विनस्यन्त्वमिषकेन परमवह्यतेजसा || 90% II 

जीवो ब्रृहम्पतिः | सितः Sa: |] Peo १.७२ ॥ 
 सूयघ्ुता सूकपुत्री यञुना ॥ १७३ ॥ 

अनन्ताद्याः TTT: | सुपर्णाद्याः गरुडादयः | पतत्रिणः पक्षिणः 
।॥ १७४ ॥ १७५ II 
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भूताः प्रेताः पिराचाश्च ग्रहा askew: | 
msde विनदयन्तु रमाबीजन ताडिताः il १७८ ॥ 
ARIE दोषा वैरिमन्वोद्वाश्च ये | 
मनोवाच्छायजा दोषाः विनरयन्वसिषचनात् } ५७९ | 

 नच्यन्तु विपदः सवः सम्पदः सन्तु सुस्थिराः | 

अभिषेकेण पूर्णेन पर्णाः सन्तु मनोरथाः ॥ ८० I 
इत्येकाधिकविरालया ara: संसिक्छसाधकम् 

TGA ea पुनः संश्रावयेद् गुरः | ५८१ | 
Gaia सम्बोध्य ज्ञापयन् राक्तिसाधकान् 

द्यादानन्दनाथान्तमाख्यानं कौलिको DE: i ५<२ il 
Tra eA सम्पूज्य निजदेवतास् | 
CACAO गुरुमभ्यचेयेत्ततः ack ॥ 

गोभूहिरण्यवासांसि WSO च । 
गुरवे दक्षिणां sat यजेत् कौटान् Rael ace ॥ 

टचः शोकाः ॥ १७६. | १७७ | 
अरिष्टकारकाः अद्युमोयादकाः ॥ १७८- १८१ ॥ 

पूवक्तित्यादि | ततः कौलिको गुरूः चक्तिसाधक्रान् ज्ञापयन् सन् 
ूर्वोक्तनान्ना शिष्यं सम्बोध्य तस्याऽऽनन्दनाथान्तमाख्यानं नाम दद्यात् ¡ यथा 
असुकदेव्यमन् त्वमेतदिनमारम्याञमुकानन्दनाधाख्योऽसीति ॥ १८२1१८२ 

गोभूहिरण्येत्यादि | ओं AAAS छृतेतच्छमपूर्णाभिषकक्र्मणः 

aa गोभूटिरण्यादिदक्षिणाममुकगोत्रायासुकरानन्दनाधाय गुरुवे तुभ्यमहं 
40 
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रो छा भक्त्या नत्वेदमथयेत् ॥ १८५ ॥ 
श्रीनाथ जगतां नाथ मन्नाथं करणानि 
RIGA प्रया ऽस्मन्मनोरथस् I! १८६ I 

आक्ञां मे दीयतां कौलाः saat: | 
मच्छिष्याय विनीताय ददामि Wasa Il १८७ ॥ 

SA परमेशान कौट्पङ्कजमास्कर | 
करता कुर ase देद्यमुष्मे Pea il १८८ ॥ 
AMI कोलानां परमामतपूरितम् | 
परादिकं पानपात्रं Reed समपयेत् ॥ १८९ ॥ 

हयाक्रष्य Weed खवसंटम्मभस्मना । 

स्वस्य rae aie कूर्च च ek न्यसेत् ॥ १९० ॥ 
ततः प्रसादतचानि कोटेभ्यः परिवेरायन् | 
चचछातुषएनविधितन्ना विद्व्यात् पानभोजनम् ।! १९१ ॥ 

इति ते कथितं देवि शुभपूर्णाभिष्चनम् | 
वरह्यज्ञानेकजननं रशिवतफरसाधनम् ॥ १९२ I 
नवरात्रं सप्तरात्रं प्रात्र विरात्रकम् I 

अथ TARAS कुयात् पूणांमिषष्चनम् 1 १९३ ॥ 

सप्रददे इति वाक्येन agai गोभूदिरण्यादीनि दक्षिणां गुरवे दत्त्वा 
amar शिवस्वरूपान् ser यजेत् ॥ १८४ ॥ 

अथेयेत् याचेत् ॥। १८५ Il 

यत् प्राथयत्तदाह SAAS ॥ १८६-१९.० ॥ 



bl णः 4 ददामेच्छासः २,२६ 

गरेऽस्मिन् कुटेखानि पच्चकव्याः प्रकौन्तिताः | 

विधातव्यं सवेतोभद्रमण्डटम् i ५९४ |; 

नवनाभं सक्तरावे Iles पञ्छराद्रक | 

तिराते चेकरावे च ess प्रिय ॥ ३९५ i 

मण्डले स्वतोभद्वे नवनामेऽपि साधकैः | 
स्थापनीया AT घटाः पच्ाव्जं TST: }॥ १९६ Hl 

नलिने टदले देवि sere: बकीत्तितः | 
अङ्वरणदे्वाँश् केसरादिषु पूजयेद् । १९७ Il 

पू्णाभ्षिकसिद्धानां कौटानां निर्मलात्मनाम् | 
द्रोनात् स्यशेनाद् se दरव्यशुद्धिविधीयते ॥ १९८ | 
QA वेष्णवेः Ba: सोरेगाणपतेरपि | 
कौर्धर्माध्रितः साधुः पुजनीयोऽत्तियननतः ॥ ५९९ ॥ 
Ske AT गरः शस्तः SA देवो Vesa: | 

वेष्णवे वैष्णवः सोरे AR गुरुर्दाहतः ॥ २०० ॥ 

गाणपे गाणपश्चैव BIS: GAT AEE: | 
अतः सर्वात्मना धीमान् Fete shal समाचरेत् ॥२०१॥ 
पञ्चतत्त्वेन यज्ञेन भक्त्या HSM यजन्ति ये । 
SEA RAM सवस्ति यान्ति प्रमां गतिम् ॥ २०२ ॥ 

तत इति | विदध्यात् कुयात् ॥ १९.१--१९.६ ॥ 

afer TI १९..७-२०० | 



महानिर्वाणतन्तम 

मरो भवेत् | २०४ ॥ 

वीरघाती व्रथापायी वीराणां स्रीगमस्तथा | 

स्तेयी महाफतकिनस्तत्संस्गीं च AA: ॥ २०५ ॥ 

PAH कुट्द्रव्यं कुख्साधकम 

ये निन्दन्ति दुरात्मानस्तं गनच्छन्त्यधमां गतिम् ॥ २०६ ॥ 

नृत्यन्ति सुद्रडाकिन्यो नृत्यन्ति GAM: | 
मांसास्थिचर्वणानन्दाः सुराकोटदिषां नृणाम् ॥ २०७ ॥ 
FUGA: Tater: सदा परहितैषिणः | 

तान् nerd नरकान्निष्करुति यान्ति न कचित् ॥ २०८ ॥ 
उक्ता प्रयोगा बहवः कर्माणि विविधानि च | 

TARA ANAS: समम् I २०९ ॥ 

एकमेव परं ब्रह्म snare तिष्ठति | 

विश्वाचेया ATH स्यात् यतः सवै तदन्वितम् tl २१० ॥ 

सर्वात्मना सवप्रयत्नेन ॥ २०१-२०४ | 
जथ पच्चमहापातकिन आह वीरघातीत्यायेकेन ।॥ २ ०५-२ ०७ Il 
गहेयन्तः निन्दन्तः ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ 
एकेति | तदर्चा परब्रह्माचनम् | तदन्वितम् परत्रह्यान्वितम् ॥ २१० ॥ 



(^ 

व परिपदयति | 

इति श्रीमहानिर्वाणतन्ते सवतन्दोत्तमोत्तमे सवथमनिभयतःे श्रीमदायासदादिषसंवदे 

ृद्धिधादादिग्तक्रियपू्णाभिपककथतं नाम Mgt Ae 

फलासक्ता SANS | अत इति Ia: | कमजाखताः कमसमूहानुरक्ताः | 

तत् परं FAURE WR 

इति श्रीमहानिर्वाणतन्बदीकायां दरामोद्धासः | 



Tal शाम्भवधर्माणि वर्णाश्रमविभेदतः । 
अपणां परया प्रीतया पप्रच्छ AST प्रति ॥ 9 । 

Tea | 
वणाश्रमाचारधमाः संस्कारा लोकरि हय | 

ओ नमो ब्रह्मणे | 

कठो सेकानां प्रायशो नास्तिकलात् संरायापच्मानसलयात् कामक्रोधायमि- 
भूतत्वात् सवदेद्धियदुखाकांक्षिलाच सदािवपोक्तसन्मार्गाननुष्ठानात्तननिषिद्ध- 

दुवेतमनः मेवनाचानेकविधं पापमुखद्यते | ततश्च तेषां कथं विसुक्तिरित्याशयवती 

पावती शङ्कं एच्छति Gere शरव्यादिना । वर्णा ् राह्माणादयशचाश्रमो TIER 
aga च तेषां विभेदतः श्ाम्भवधर्माणि श्युपोक्तर्माणि ger पणा 
ATARI पावती परयोत्तमया प्रीया राङ्करं कल्याणकर्तारं महादेवं प्रति 
प्रच्छ ॥१॥ ` 

कं SRSA प्रष्टव्यमेवामिधातुमुपक्रमते वर्णाश्रमेद्यादि 
वकतुमहसीतयन्तं ोकत्रयम् | प्रमो हे स्वामिन् यपि रोकसिद्धये ोकनिरवाह 
निप्यत्तये वर्णानामाश्रमाणां चाचारा ध्मः संस्काराश्च BISA सर्वै जानता लया 

कपया मह्यं ममुदहिद्य कथिता उक्ताः ॥ २ ॥ 



न्धचेतसः | 
सदेन्द्रियसुखेषिणः ॥ २ ॥ 

मवनिगदितं वत्य नानुष्रास्यन्ति दुधियः | 
Fa 

तेषां का nietiana विरोषाद महसि i ey 
wl 

“rata उवाच | 

साघु पृष्टं या देवि start हितक्ारिणि | 

तं जगज्जननी दगा जन्मसंसारमोचनी ॥ ‡ ॥ 

तथापि करौ लेका जना vated भवता कथितं वत्सं 

नानुष्ठास्यन्ति नानुचरिप्यन्तीति द्वितीयेनान्वयः | यिोक्तवत्माननुष्टाने हतुं 

दशीयन् लोकान् विरिनष्टि set sada इत्यादिना । कथम्भूताः रोका: 

दर्बत्तयः दष्टे कर्मणि geet वा aft ते । दुष्टे कमणि ada 

cad: | पुनः कामक्रोधान्धचेतसः कामक्रोधाभ्यामन्धच्चेतो येषां तथाभूताः । 

नास्तिका परलोकादिकं न स्तीति बुद्धिशालिनिः | संचयात्मानः परलोकाद्विकमस्ति 

नास्ति वेति सन्देहापन्नमानसाः | सदेन्दिययुखेषिणः सर्वदा रसनादीच्छिय- 

सुखाकाङ्क्षिणः ॥ ३ \ 
दुधियः दुवंद्धयः | ईशान हे teenies तेषां लोकानां का गतिः 

को चिमुक्तेरुपायः स्यादिति ferme कथयितुमहंसि ख योग्यो भवन्ति, 

मतिज्ञनि cai च मार्ग यात्राभ्युपाययोरिति कोष 

सम्भुरिदानीमपणप्र्चं स्तोति साधु रष्टमित्यदिना 1 देवि ह चयुतिमति 

त्या साधु मनोरमं GE | साधुप्रश्े हेतुं दशयन्राह खोकानामिति | कौटि 

देवि ae दहितकारिणि जनानामभीष्टोत्यादयित्रि | लोकानां erator 

बीज eae मित्यादि । लवं जगल्नननी जगतां जनयित्री जगञ्जननीत्वा- 

छोका्नां दितकारिणी लोकानां दहितकारिणीलाच्च साधु vette योज्यम् | 

८५, 



३२० महानिर्वाणतन्तेम् 

a Rare महत्तत्त्वरूपि 
मेव जीवो लोकेऽस्मिस्सं विया परदेवत। 

न्द्रियाणि मनोघुदधि विश्वेषां a गतिः स्थितिः ॥ < ॥ 

खमेव वेदाः प्रणवः were हि संहिताः | 
निगमागमतन्ाणि Baars दिवा ॥ ९ ॥ 

न्मसंसारमोचनी जन्मनः उत्पत्तेः संसारात् पुनःपुनर्यातायातकत्तुः कठत्रपुत्रादेश्च 

मुक्तिकर चम् | अत एव दःखेन गम्यते ज्ञायते या सा दुर्गा दुर्या 
च त्वम् | ५ | 

त्वमिति! तं जगतामाया आदिभूताऽसि \ जगतां धात्री arst च त्वम् । 

पाटयित्री जगतां रक्षिका च त्वमेव | परात् श्रेष्ठादपि पराश्रे्ठाच वत्वम् । हे 

देवि कान्तिमति चराचरं जङ्गमस्थावरमेतद्विश्वं त्येव धायते \ ६ Hl 
त्वमेवेति | त्वमेव wl भूमिः लवं वारि जकं त्वमेव वायुः पवनः 

त्वंच हुतारनोऽिः ववं Racer खं चाहङ्कारः | महत्तच्वरूपिणी 

च त्वमेव i} ७ |] 

त्ममेवेति | अस्मिोके यो जीवस्तदुपा च त्वमेव । विद्या आत्म- 

Tae च त्वमेव । परदेवता श्रष्ठदेवता च त्वमेवासि | इद्ियाणि 

नेत्रादीनि मनो हदयं बुद्धिः arenas तत्तद्रुपा च त्वमेवासि । 

विश्वेषां या गतिः स्थितिश्च तद्रूपा च त्वमेव ॥ ८ ॥ 
तमेवेति | वेदा यजुरादयः तद्रूपा च स्मेवासि | sa 

TER च चतम् | स्छतयो मन्वादिकथितधर्मेराख्राणि तद्रूपा च 



CRS: AN १1 ष 

महाकाटी महाख्क्ष्मीमहानीख्सरख्ती | 

होदरी महामाया महारोद्री महेश्वरी ॥ go ॥ 
Taal तं ज्ञानमयी नास्त्यवेद्यं तवाऽन्तिकि | 

तथापि प्रच्छसि प्राज्ञे प्रीतये कथयामि a i 99 ॥ 

सत्यमुक्तं खया देवि मनुजानां विचेशितम् 

नन्तोऽपि हितं मत्ताः WHS सुखप्रदे: ¦ ३२ ॥ 

त्वम् | संहिता महाभारतादयस्तद्रुपा उ त्वमेवासि | निगमः चाम्भुप्रश्चतः 
पार्वतीमुखजातः पचयरूपो अन्थविरोषः | आगमश्च दिवसुखागतमिरिजाननया- 
तवासुदेवमतपद्यखूपम्न्थविरोष एव॒ | तन्तं चाऽभ्विकायुद्िदय रिवोक्ता 

गणेराङिखितो प्नन्थविरोष एव | TART च त्वमेव | सवेशाखमयी वेदान्ता- 

Russe च त्वम् । रिवा कल्यणेकनिट्यभूता च त्वमसि 
महेति | जगत्संहरत्रीतान्महाकाी त्वम् | aa Seeder eee 

त्वमेव | विदयाप्रदात्रीत्वान्महानीख्सरस्वती च त्वमवासि | प्रख्य अरोष- 

TSH त्वम् । जगन्मोहयित्रीलान्महामाया च त्वम् | महारोद्री 

अत्युग्रा च त्वम् | महेश्वरी महे.धयैविरिष्टा च त्म् ॥ १० 

सर्वज्ञेति | सर्वज्ञा अरोषपद्थेज्ञात्री ज्ञानमयी मोक्षविषयप्रज्ञास्वरूप 

च त्वमसि | अतस्तवाऽन्तिके त्वनिकटे अवेद्यमप्रज्ञेयं किचिदपि नास्ति| ननु 

किचिदपि ममवेद्यं नास्ति चत् कथं एच्छामीव्याराङ्कमानां sae तथापीति | 

यचप्येवं तथापि प्राज्ञे हे प्रकृष्ठज्ञानवति प्रीतये प्रच्छि ममति छेषः अहमपि 

ते aq प्रीतये कथयामि | ते तवाग्रतः ते तुभ्यमिति वा | काकाक्िमोल- 

कन्यायेन प्रीतये इति पूर्वोत्तराभ्यां क्रियाभ्यां सम्बध्यते }} ११॥ 

अधुना पूर्वोक्तमेवानुवदलुत्तरं दातुं प्रक्रमते wages । = 
देवि मनुजानां मानवानां विचष्टितं विरुद्धं sed त्वया Wass | 

विचेष्टितमेवाहः जानन्त इत्यादिना | आत्मनो दितं जानन्तोऽपि मनुजाः aaa 
41 



६२२ महानिर्वाणतन्ल्रम् 

नाऽऽचरिष्यन्ति GA हि्ताहितबहिष्कता 

त्यागो विहितकरमणः | 

नृणां जनयतः पापं PUMA | १४ ॥ 

स्वानिष्टमाचजननात् परानिष्टोपपादनात् | 

तदेव पपं fee जानीहि कुटख्नायिके ॥ १५ ॥ 

RACE पापात् म॒च्यते राजशासनात् | 

अन्यस्मान्सच्यते मत्यः प्रायधिच्या समाधिना ॥ १६ ॥ 

अनुष्ठानं य 

साघुमा्म नाचरिष्यन्ति नाचृष्ठास्यन्ति | सद्व्मानाचरणे td वदन्मनुजान् 

Aras | कथम्भूता मनुजाः आषु सुखप्रदेश्लरिति सुखप्रापकैरवेधस्ीगमनसुरा- 

पानादिमिः पपिः कर्मभि्मत्ताः अत एव दहिताहिताभ्यां बहिष्कृताः अतो 

नाचरिप्यन्तीति भावः 1 तेषां मनुजानां निःश्रेयसार्थाय मुक्तये यत् wee 

विधेयं तदुच्यते ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
प्रथमतो निषिद्धक्ानुष्ठानविदहितकर्माननुष्ठाना्यां पापोल्तिरिति a 

अनुष्ठानमिदयादिना | निषिद्धस्य कमेणो<नुष्ठानमाचरणं विहितस्य कमेणस्त्यागो- 
ऽनाचरणं नृणां छेशरोकामयप्रदं दुःखडोकव्याधिप्रदायकं पापं जनयतः 
उत्पादयतः ॥ १४ ul 

अथ पूरवोक्तपापस्य सहेतुकं द्वैविध्यं सम्पादयति स्वानिष्टस्यादिना | 
कुलनायिके दे feat स्वानिष्टमात्रजननात् आत्मन एवानीप्सितस्योत्पादनात् 

तथा परानिष्टोपपादनादन्यानाकांक्षितस्यापि जननात् तदेव पूर्वोक्तं पापं द्विविधं 

द्विप्रकारकं जानीहि प्रतीहि ॥ १५ ॥ 
एवं feats seeder तस्माद्विसुक्तेरुपायं वदति परानिष्ट- 

त्यादिना | परानिष्टकरादन्यस्याप्यनाकांक्षितोसादकात् पापात् राजशासनात् 
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TARAS TSA पृता ये छतांहसः | 
acre निवन्तन्ते gers विगहिताः i १७ ॥ 

तत्रादौ कथयाम्याद्ये नुपडासननिर्णयस् । 
TSM राजा यात्यधमां गतिम् ॥ ५८ | 
अत्यान पुानुदासीनान भियानपि तथाऽपभियान् | 

रासने च तथा न्याये समटषट्यातरोकयेत् ll 9९ ॥ 

स्वयं चेत् BAM: स्यात् पीटयेदक्ृतांहसः | 

SAGA दानैस्तान् परितोष्य विङ्ुध्यति i २० ॥ 

राजदण्डात् मर्त्यो जनो मुच्यते सुक्तो भवति | कर्मकत्तैरि we | अन्यस्मात् 
स्वानिष्टमात्रजनकात् तु पापात् प्रायश्चिच्या Sa faa समाधिना चित्तव्रचिनिरो- 
धेन च मुच्यते ॥ १६ ॥ 

डातद्विविधपापानां प्रायशिच्तदण्डाभ्यां पूतत्वामावि सवेदा नरकस्थायिल 
दरायितुमाह प्रायध्ित्येति | ये ृतांहसः कृतपापा जनाः sahara 
दण्डेर्वा पूताः पवित्रा न बभूवुः इह रोके परलोक च विगर्हिता विनिच्दिताः 
सन्तस्ते aca निवत्तन्ते तत्रेव तिष्ठन्तीवयथेः | १७ ॥ 

अथ राजद्यासननि्णयं वदंस्तमुटङ्कयतो भूषतेनेरकगामित्वमाह् तत्रादा- 
वित्यादिना ! हे आचे हे महेानि तत्र मायश्चित्तनृपश्चासनयोर्मध्ये अदौ प्रथमत 
नृपद्ासननिणयं कथयामि | यस्य SPAT राजाऽधमां गति याति | १८ ॥ 

नृपश्चासननि्णयमेवाह् भृ्यानिदयादिना | Beata मत्तव्यानमात्यादीन् 

Trees उदासीनान् शन्रुमित्रमिन्नान् far हितान् तथा अप्रियान् 

अहिताश्च शासने तथा न्याये च राजा समदृष्टया तुख्यदृष्टयाऽवरोकयेत् 

पर्येत् | १९. ॥ 

THRU पुरुषान् दण्डयतः स्वयं कृतकल्मषस्य नृपस्य कथं 

शुद्धिस्तत्राह स्वयं चेदित्यादिना | चयदि राजा स्वयं Ha: स्यात् तदा 



२२४ सहानिर्वाणतन्वस् 

THe मन्यमानः खं BAT नराधिपः | 

EAH राप्यं वनं प्राप्य तपसाऽऽत्मानमुदरेत् ॥ २१ ॥ 

years नैव राजा विदध्याष्टघुपाप्पु | 

न ed गरूपपेपु विना हेतुं विपयेये ॥ २२ ॥ 

तस्मिन् यच्छसने रास्या अनेकोन्मागवत्तिनः | 

पपेभ्यो निर्भये शस्तो SINT गरूदंमः ॥ २२ ॥ 

तकत्करुतापराधेन TAI कहुमानिनि | 
MEN प्रशस्तः स्याद् YR SISA: ॥ २४ ॥ 

उपवासेर्दानश्च «fa | चेदि अङ्कतांहसोऽचछरतपापान् अन्यान् 
पीडयदण्डयेत् तदा दानैस्तानक्ररताहसः परितोप्य उपकासेदनेश्च विशुध्यति । 
FA पापतारतभ्यादुपवासदानयोस्तारतम्यं बोद्धव्यम् । २० ॥ 

अथात्मानं वधार्ह मन्यमानस्य कृतदुप्क्रतस्य भूपतेः प्रायश्ित्तमाह् 
वधां मित्यादिना । स्वमात्मानं वधार्हं वधयोग्यं मन्यमानः कृतपापो नराधिपो 
राज्यं त्यक्त्वा वनं प्राप्य तपसाऽऽ्त्मानमुद्धरत् AAT WW २१ ॥ 

अथ दण्डवेपरीव्ये हेतावसति samt गुरुदण्डं गुरूपापे च aga 
निपेधति गुर्वित्यादिना | विपयैये दण्डवेपरीव्ये te चिना ख्घुपापिषु जनेषु गुरुदण्डं 

राजा नैव विदध्यान्न कुर्यात् | गुरूपापेषु जनेषु टघुदण्डं न विदध्यात् ॥२२॥ 
विना हेतुं fama इत्यनेन aot कारणसच्वे विपरीतदण्डं विदध्या 

देवेति ध्वनितमतो दैतुदर्चनपूर्वकं विपरीतदण्डं विदधाति तस्मिचनित्यादिना 
Se | यच्छासने यम्योन्मागवर्सिनो जनस्य शासनेऽनेकोन्मागेवसिनी 
बहवो ऽसद्वमसु वर्त॑माना जनाः शास्या मवन्ति तस्मिन् पापेभ्यो बहुभ्योऽपि 
दुरितेभ्यो निभेये भयहीनेऽपि -जने ख्घुपापेऽपि गर्दमः शस्तः । २३ ॥ 

सकृदिति | aE cat aest वहुमानिनि सबहुमाने 
पापादेकम्मादपि AR wats जने गुरुपापेऽपि egéa: प्रश्चस्तः ॥ २५ ॥ 



एकादर्धासः २२२ 

ACT BEAT AWN STE ¦ 

बहमान्योऽपि दण्डयः स्याह चोभिरवनीभ्रता Re }; 

न्याय दण्डं प्रसादं च विचाये Aa: सह 

यो न कु्यान्महीपाखः स महापातकी स्वत् ¦¦ २६ } 

न त्यजेत् पितरौ gat न aged रजाः 

त्यजेत् ata भायां विना तानतिपापिनः ii २७ | 

ज्यं धनं जीवनं च धामिकस्य महीपत 

GAA: प्रजा TACIT यान्त्यधोगतिम् il २८ |; 

मातरं ARAN तथः Tek Re 

गन्तारो ज्ञानतो य च महागुश्निघातकाः । २९ 

अथ कताल्पापराधयोर्बहमान्ययोरपि करख्त्राह्मणयोदं°डमःह् STITT 

धीस्यादिना | बहुमान्योऽपि करखः seo चत् स्यात् Te ATS 

लघुपायक्रचेत्तदात्वनीभृता राक्ता SET: न्यात् ¦; २ ;; 

अथ सहामावर्विचारमद्रत्वेव दण्डादिकं farsa मर्हीपाल्स्यं महापःत- 

frame न्यायमित्यादिना | सचिवेमन्तिमिः ae विचायं न्यायं दण्डं प्रसादं 

यो महीपाले न कुयात् स महापातक मवत् |} २६ }; 

अथ सखीपुत्रपमजानां धर्ममाह न व्यजेतित्यादिना | ga: पितरा 

मातापितरौ न व्यजेत् | प्रजाः ad राजानं न त्यजेयुः | माया स्वामिन 

पति न त्यजेत् | नन्वतिपातकरिनोऽपि पित्रादयो न हातव्यान्तत्राह् विनति | 

अतिपापिनस्तान् पित्रादीन्विना | अतिपातकिनस्तं Sea Teas: \} २७ 1; 

घार्मिकभूपते राज्यादिकमरक्षन्तीनां प्रजानां दाषमाह रास्यसित्यादिनः 

धार्मिकस्य महीपते राज्यं धनं जीवनं च प्रजा यैः संक्षयः ¦ अन्यथ 

राज्यादिकमरक्षन्त्यस्ता अधोगति यान्ति| २८ ॥ 



३२६ महानिर्वाणतन्तम 

कुलधर्म समाश्ित्य पुनस्यक्तकुटक्रियाः | 

विश्वासघातिनो रोका अतिपातकिनः स्मृताः ॥ ३० ॥ 
मातरं भगिनीं कन्यां गच्छतो निधनं दमः | 

तासामपि सकामानां तदेव विहितं रिषे ॥ ३१ ॥ 

मातापितृस्वसुस्त्पं स्नुषां श्वश्रूं गुरुखियम् | 

पितामहस्य वनितां तथा मातामहस्य च ॥ ३२ ॥ 

पित्रोरातः gat जायां भातुः पल्लीं सुतामपि | 

भागिनेयीं प्रभोः पल्लीं तनयाञ्च कुमारिकाम् ॥ २२॥ 

पित्रादयोऽतिपातकिनश्वे्याज्या sah ते च के द्याकाडक्षायामति- 

पातक्रिनो निरूपयति मातरमिव्यादिना श्ेकद्रयेन । हे दिवे मातरं जननीं 
aft स्वसारं तथा दुहितरं पत्री चापि ज्ञानतो य गन्तारो भवन्ति तथा 

ज्ञानतो Fewer मात्रादीनां निघातकाः हन्तारो य | कुट्थ्म समाश्रित्य 

पुनम्यक्तकुख्क्रिया ये | ये च विश्वासघातिनो लोकाः तऽतिपातकिनः 

स्ताः ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
अथ सात्रादिगामिनः पुरुषस्य सकामानां तासां च दण्डमाह मातरमिति 

हे शिवि मातरं जनयित्री तथा भगिनीं तथा कन्यां पूत्रीं च गच्छतः पुंसो 
निधनं मरणमेव दमो दण्डः | सकामानां ताप्नामपि ata मरणमेव दमनं 

विहितम् ॥ 22 ॥ 

अथ मातृस्वस्लादिगामिनां पुंसां तासामपि सकामानां दण्डमाह 

मातापित्रियादिना पापादम्माद्विमुक्तय दृवयन्तन aaa । मातापित्रोः 

स्वमुस्तल्य शय्यां मेशरुनेच्छया गच्छतां तथा स्नुषां पुत्रवधू तथा AA ALTA 

तथा गुरुस्तियं तथा पितामहस्य मातामहस्य च वनितां स्तियं तथा पित्रोभ्रातुः 

सुतां मातुरुपितृव्ययो- ya तयोरेव जायां मार्या च तथा ald: Tat 



~~ 
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ऋ, fe 

गच्छतां पापिनां fesse दण्डा विधीयत | a 

% 

आसासपि Geert दमो नासानिक्रन्तनस् | 
Teas चैव पापाद्स्सादिमुक्तय }॥ ३४ | 
सपिण्डद्रतनयाः fer व्श्सिनामपि | 

सवेस्वह्रणं FEI गच्छतो दमः ।॥ ३५ | 

स्ीभिरेताभिरक्ञानाद् मवेत् परिणया यदि ¦ 
AIT वापि रोवेन ज्ञाता AAT जत ॥ ३६ ॥ 
सवणेदारान यो गच्छेत् अन॒टोमपरखियः 

दमस्तस्य धनादानं मासेकं कणमोजनम् || २७ ॥ 

तस्यैव सुतामपि तथा भागिनेयीं स्वसरतनयाम् तथा प्रभोः पल्ली तस्येव 
तनयां Fat च तथा कुमारिकामविवाहितां feat गच्छतां पापिनां लिङ्गच्छेदः 

शिश्चकत्तनं दण्डो विधीयते | सकामानामासामप्यस्मात् पापात् विसुक्तये 
नासाजिद्धन्तनं नासिकाच्छेदनं गृहानियापणं च दमो दण्ड विधीयते 1122-3 91 

अथ सपिण्डपस्नीतनयागा मिनो विश्वसितखीगामिनश्च दण्डमाह सपिष्डे- 

त्यादिना | सपिण्डानां दारांस्तनयाश्च विश्वासिनामपि fect गच्छतो जनस्य 

सवेस्वहरणं GAIA केरावपनं HTS च दमो भवेत् ॥ ३५ ॥ 
अथाज्ञानतो वेदोक्तसिवोक्तविधिम्यां सपिण्डादितनयादिभिर्जातविवाहस्य 

यद्विषेयं तदाह खीमिरित्यादिना | एताभिः सपिण्डादितनयादिमिः खीमित्राद्येण 

वेदोक्तविधिना देवेन शिवोक्तविधिना वा यदयज्ञानात् परिणयो विवादो भवेत् 
तदा ज्ञात्वा ताः स्रीस्तक्षणमेव त्यजेत् | २६ ॥ 

ननु सव्णैदारान् सवर्णान्तरवणैदारांश्च गच्छतः कथं fof 
सवर्णेत्यादिना | यः पुमान् सवणेदारान् गच्छेत् तथाऽनुलोमपरच्ियं च यो 
गच्छेत् | यथा - ब्राह्मणः क्षत्रियां क्षत्रियो वेर्यायेवम् | तस्य धनादानं मासैकं 
कृणमोजनं च दमो ज्ञेयः ॥ ३७ Il 



२८ महानिवाणतन्तम् AN 

राजन्यवैर्यराद्राणां सामान्यानां वरानने । 
eo गच्छतां ज्ञनषिङ्च्छेदो दमः WW: ॥ ३८ ॥ 

ब्राह्मणीं विक्रतां par Fanta: 

Arena तासामेवमेव दमो विधिः ॥ ३९ ॥ 

दुरात्मा यस्तु रमते प्रतिरोमपरस्िया | 

दण्डस्तस्य धनादानं त्रिमासं कणमोजनम् ॥ ९० ॥ 

सकामायाः खियाश्चापि दण्डस्तदद्िधीयते | 

TSA भाया याज्या Test भवेत् Ba ॥ ४१ ॥ 

अथ ज्ञानपूर्वकवब्राह्यणीगमने क्षत्रियादीनां सकामायास्तस्याश्च दण्डमाह 

राजन्येत्यादिना | वरानने AVA WATE गच्छतां राजन्यवेदयरा्ार्णा 
सामान्यानामन्यजानां च लिङ्गच्छेदो दमो दण्डः स्मृतः | ३८ ॥ 

सकामां ब्राह्मणीमपि विरतां एकाङ्गहीनां sear नृपो दे्ाचिर्या- 

fara | अथ वीरखियो गच्छतां तासां च दण्डमाह arte | 

वीरखीगामिनां सकामानां तासां चैवमेव पूववदेव दमो विधिर्विघातम्य इत्यथः 
विधिरिति वि-पूवकाद्धाजः उपसर्गे घोः किरिति कमणि क्रिः ॥ ३९ ॥ 

अथ सवर्णोत्तमवणखीगामिनां पुंसां तस्याश्च सकामाया दण्डमाह 

दुरा्मव्यादिना । यो दुरात्मा दुष्टचित्तो दुवुद्धिटुंस्बभावो वा प्रतिखोम- 
परसिया सह रमते | यथा श्रो वेंदययेत्यवेम् | तस्य पुंसो धनादानं faa 

कणभोजनं च दण्डो भवति ॥ ४० ॥ 

सकामायाः खियाश्च तद्त् पू्ववहण्डो विधीयते | अथ बलात्कारेण 

परपुरुषर मिताया SISA: पाटनं च पुंसा विघयमिव्याह् वलादित्यादिना। 

हे शिवे बराक्तारण परपरंसा गता या मार्या सा व्याज्या म्रासादिभिः सा पाल्या 

च भवेत् | 22 ॥ 



{fe एकाटराोह्छसः २२ 

Ne माया ऽथव! Beall कामतो वाप्यकामतः | 

सवथा हि परित्याज्या स्याच्चेत् परगता GET ।॥ ४२ | 

गच्छतां वारनारीपु गवादिपरुयोनिषु | 

esata देवेशि Swat कणमोजनात् 2k ॥ 

गच्छतां कामतः पुसः a: पायुं दरात्मनाम् | 

वध एव विधातव्यो WaT VGA } ४४ ॥ 

FANT यो गच्छेदपि चाण्डाख्योषितस् | 

वधस्तस्य विधातव्यो न क्षन्तव्यः कदापि सः ॥ ४९ ] 

अथ कामाकामाभ्यां परगतयो््राह्मीरग्योमाययोम्त्याग एवोचित इत्यह 

ब्राह्मीत्यादिना | ब्राह्मी वेदोक्तविधिना परिणीता अथवा देवी चिवोक्तविधानन 

परिणीता मार्या सकृदेकवारमपि परगता चत्तदा सवेथा सवप्रकरेण परित्याज्यः 

स्यात् । ४२ ॥ 

अथ arnt पडुयोनिगामिनां च प्रायश्चित्तमाह् गच्छतास्त्यः- 

दिना हे देवेरि वारनारीषु वेरयासु तथा गवादिपञ्युयोनिषु गच्छतां जनारः 

विरा कणमोजनाच्छुद्धिभवति । ४३ 

अथ सख्रीपुंसयोः पायुं गच्छतां प्रायश्ित्तमाह् गच्छतासित्यादिना | पुंसः 

पुरुषस्य feat पायुं गुदं कामतो गच्छतां दुरात्मनां WaT राज्ञा कम्युक्ला- 

adalat wa विधातव्यः ॥ ४४ il 

बरकत्कारेण परखीगामिनामपि वध एव दण्ड इत्याह वखादित्यादिनः | 

TSH चाण्डालयोषितमपि यो गच्छेत्तस्यापि वधो विधातव्यः | कदापि 

स न क्षन्तव्यः } अपि शब्देन ब्राह्मण्यादिगामिनां तु सघतरामेव वधो विधातव्य 

उति ध्वनितम् ॥ ४५५ | 
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परिणीतस्तर या नायो वाह्यर्घा दोववत्ममिः | 
ता एवं दारा विज्ञेया अन्याः स्वाः wher: i eg 

कामात् Wiese पयन् रहः सम्भाष्यन् स्प्ररान् । 

परिष्यञ्योषयासन विश्ुष्यद् दिगुण्कमात् i ४७ I 

AGA THA या WIA FSSA 

उक्तोपवासविधिना स्वात्मानं परिशोधयेत् | 

weg वचः Sy पदयन् गद्यं परख्ियाः | 

हसन् गुरुतरं मत्यः Tas दहिरूपवासतः ॥ es ॥ 

€ 0 

अथोक्तवक्ष्यमाणिपु तत्तच्छलोकेप्वाकाङक्षितस्वात् स्वस्ीः परखीश्च 
निरूपयति परिणीता इत्यादिना । व्रहरवेदोक्तवत्ममिः यिवोक्तवत्मैमिर्वा यास्तु 
नार्यः परिणीता उद्वादितास्ता एव दाराः स्वखियो विज्ञेया जन्यास्तद्धित्राः 

स्वाः परखियो विज्ञेयाः ॥ ४६ ॥ 

अथ कामतः परखीददीनादिकं कुर्वतः प्रायध्ित्तमाह कामा दित्यादिना | 
कामात् wheat Waa तथा रह एकान्ते सम्भाष्रयन् तया सहाऽऽरपं कुवन् 

तथा weal परिष्वज्य तामाजिङ्गय च द्विगुणक्रमादुपवासेन जनो विद्युध्येत् 
यथा कामतः परखीदशने एकोपवासेन सम्भाषणे उपवासद्वयन स्पेने उपवास- 

चतुष्टयेन आखिङ्गने अष्टमिस्तैः शुद्धिः ॥ ४७ ॥ 
अथ सह परपुंसा सम्भाषणादिकं कुवत्या: सकामायाः सिया अपि 

तदेव प्रायध्ित्तमिव्याद कुवेतीत्यादिना | या कुलाङ्गना HSAs खी सकामा 

सती परपुंसा सह् एवं सम्भाषणादिकं कुवती वभूव सा पूर्वाक्तोपवासविधिना 
अत्मानं परिशोधयेत् ।॥ ४८ Il 

ननु सखीषु द्वेचो वदतः परस्तीगुह्यं पश्यतो dea हसतश्च कथं 
giana ब्रुवन्निव्यादिना | स्लीषु निन्यमन्यक्तं वचो ब्रुवन् तथा परस्तिया 
गुह्यं गोप्यपरदेडं पद्यन् तय! गुरुतरं caret द्विरुपवासतः शुध्येत् ॥ ४९. ॥ 
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द्रोयन्नस्मात्मानं PAA तथा परम् | 

ERA GAT शुद्धो भ्वति मानवः | ५०॥ 
qa: पराभिगमनं म्रमाणयति चेत् पतिः | 
TRAIT तां ASI शास्यान् शाष्छानुसारतः ¦! ‡9 ॥ 

प्रमाणे BTA: स्यात् दयितोपपतः पतिः | 

यक्ता at पोषयेद् भासेग्ति्चेत् पतिरासने ॥ ५२ ॥ 
रममाणासुपपतो TTL पल्लीं पतिस्तदा । 
निघ्नन् वनितया जारं वाहौ नेव Wa: ॥ ८३॥ 

नन्वात्मानं A द्रवतः परञ्च तादशं कुर्वतः कथं alee 
दरदोयलित्यादिना | मात्मानं नरं TA तथा परं a करुवन्मानवा द्विरात्तमश्चनं 
भोजनं स्यक्त्वा sel मवति | “* आत्मा देहमनोव्रह्मस्वमावध्रतिबुद्धिप्वि ` ति 
कोषः ॥ ५० I 

अथं स्वपतिप्रमाणितान्यपुरुषगमनायाः स्वियाः तज्नारस्य च दण्ड- 

माह Gat दस्यादिना | पतिश्चेचदि cea: परामिगमनं प्रमाणयति तद) 

नृपस्तां तस्या जारं च साखानुसारतः पूर्वोक्तिविधानतः ARAL |¦ ~ Ut 

जथोपपतिप्माणाशक्तपतिकायाः खङ्कितव्यसिचारायाः खियास्त्यागपाषणः 

विधातव्ये इत्याह प्रमाणेव्यादिना } दयितोपपतः पल्या जारस्य प्रमाण यदि 
पतिरशक्तः स्यात्तं at दयितां स्यक्त्वा चेद् यदि पतिच्चास्ने तिष्ठेत् भततुराज्ञ 

न लङ्घयेत तदा आसैः FAS: पोषयेत् | ५२ ॥ 
ननु सहोपपतिना रममाणां प्नीमवलोक्य सजारां तां घ्रतस्तद्धततुवः 

qed स्यान्न वेति सन्दिहानां गिरिजां प्रति aq रममाणामित्यादिना | 
पतिर्मत्तं यदोपपतो रममाणां wal पदयन्नासीत्तदा वनितया सह् जारं faa 

cepa राज्ञो amet नैव भयेत् । तदा निभ्न्निल्नेनाऽन्यकाले निक्तो 
वधा्हत्वं स्यादेवेति प्वनितम् i ५३ ॥ 
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AGAR यत्र गमने येन माष्ण | 

प्रयाणाद्धाषणन्तय UME स्यात् PSISAT ॥ ५४ I 

मरते पत्यौ Sean पतिबन्धुदसे स्थिता | 

असाव पितृबन्धूनां तिष्ठन्ती दायमहति ॥ ५५ ॥ 

Risa परान्धं च सेधुनामिषभृषणम् 

dag tara विध्वा परिबजयेत् il ५६ ॥ 

नाट़मुद त्तयदासेग्राम्यालापमपि यजेत् 

देवत्रता नयेत् कारं वैधव्यं THAT ।॥ ५७ ॥ 

अथ सत्तेनिषिद्धस्थाने गच्छन्त्यास्तचचिषिद्धमन्यपुरूपेण सह भाषणं च 

कुर्वत्या: चखियास्त्यागार्हत्वं विदधाति भतुरित्यादिना | यत्र स्थाने गमने येन 

पुसा सह् भाषण च मतुर्निवारणं जातं तत्र प्रयाणाद्धाषणाच् कुलाङ्गनापि 
AME स्यात् ॥ ५४ ll | 

अथ प्रसङ्गात् पतिबान्धवादिवरो स्वधर्मण तिष्ठन्त्या खतपतिकाया 

दायभक्त्वमाह गत इत्यादिना | पत्यौ aa सति पतिबन्धुवरो स्वधर्मेण 
स्थिता पतिवन्धूनाममयि पित्रुबन्धूनां वरो तिष्ठन्ती सती खी दायमहंति ॥ 4 | 

अनन्तरोक्तश्छोके विधवा धर्माणामाकाङक्षितत्वात्ता्निरूपयति द्विभ 
जनमित्याद्विश्चोकट्वयन | विधवा सखी द्िर्भोजनं परस्यान्नं aad रतिम् 
आमिषं मांसादिकं भूषणमरङ्कारं we wat रक्तगासो रक्तं वखं च oft 
बजयेत् ॥ ५६ ॥ 

नाङ्गमिति । वेधव्यं धर्ममाश्िता विधवा are: पिष्टेधरेर्वा सुगन्धिद्रव्ये 
अङ्गं नोद्रत्तेयत् नोत्सादयत् | वास्यते Bed वासाः करणेऽच् | ्राम्यमारापमपि 
त्यजेत् | ननु ्राम्याखापाभवि कथं कारं क्षिपेत्तत्राह देवेस्यादिना | देवव्रता 

` सती कालं नयेत् स्वेष्ठनामादिकीत्तनादिना कारं क्षिपेदित्यथेः ॥ ५५७ ॥ 
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न faa पिता यस्य दि्ोमाता पितामहः | 

नियतं पालनं तस्य सादृवन्धुः TSI ॥ ‡८ I 
मातु्माता पिता STAT सातु्रातुः Savas | 

मातुः पितुः सादराश्र Se: WARIS: | ५९ I 

पितुमाता पिता श्रता पितुभ्रातः aq: सताः | 

faa: पितः सोदराश्च विज्ञेयाः Haars: | ६० | 

पत्यर्माता पिता आता पत्युश्रतुः स्वसुः सुताः | 

पत्युः पितुः सोदराश्च विज्ञेयाः पतिवान्धवाः ॥ ६१ |; 

पित्रे मात्रे पितुः पित्रे पितामद्ये तथा fee | 
अयोम्यसूनवे पुत्रहीनमातामहाय च ।॥ ६२ ॥ 

ननु मृतमातापितृपितामहम्य fret: wea पितृबन्धुमातृवन्ध्वोमेध्ये 
कतरस्य प्रारास्व्यमिति प्रच्छन्तीं tai see न विद्यत इत्यादिनां | यस्य 

fat: पिता माता पितामद्श्य न विद्यते तम्य पाटन नियतं निशितं 

मातृबन्धुः प्रदास्यते | ५५८ Il 
ननु के ते मातृबन्ध्वादय द्याह मातुस्यादिना | मातुमाता मातामही 

मातुः पिता मातामहः AAs मातुरः तथा मातुभ्रातुः युताः AST: 
मातुः पितर्मातामहस्य सोदराश्च मातृवान्धवा विज्ञेयाः !\ “९. || 

अथ पित॒बान्धवानाह पितुरिव्यादिना | पितुमाता पितामही fa: fra 

पितामहः पितुर््राता पितृव्यः Rae: सोदरस्य सताः पितुःस्वलुभगिन्याश्च 
सुताः पितुःपितुः पितामहस्य सोढराश्च पितृवान्धवा विज्ञेयाः il ६० Il 

अथ पतिवान्धवानाह् पद्युरित्यादिना | प्युमाता श्वश्रूः Ta: पिति 

SX: TGA सोदरः WAR: इताः पुत्राः पद्युः्वसुमगिन्यश्च उता 
पटयुःपित॒ः aaa सोदराश्च पतिवान्धवा विज्ञेया 2 

अथ दरिदिभ्यः पित्रादिभ्यो भोजनादिकं पुरुषेण नरपतिदापयेदित्याह 
पित्रे इत्यादिद्धयेन | हे अम्बिके जगज्जननि पितरे तथा मात्रे तथा 
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Maa दरिदिभ्य एभ्यो बासस्तथाऽदानम् | 

दापयेन्नपतिः पुंसा यथाविभवमम्बिके | ६२ ॥ 
Sara कथयन. पल्ीमेकाहमरानं यजेत् । 

त्यहं सन्ताडयन रक्तं पातयन् सप्त वासरान ॥ ६४ ॥ 

ऋोधादा मोहतो भाया मातरं भगिनीं सुताम् | 

वदन्नुपोष्य सपाहं विरुघ्येच्छिवरासनात् ॥ ६५ Il 

दाण्टेनोदाहितां कन्यां काटातीतेऽपि पाथिवः | 

नानन्नुद्ाहयेत् भयो ers: रिवोदितः ॥ ६६ it 

पितुःपित्रे पितामहाय पितामद्ये च तथा अयोभ्यसूनवे अयोम्यपूत्राये सिये 
पत्रहीनमातामहाय च ताद्स्यै मातामह्यै च दरिदरिभ्य एभ्यः पित्रादिभ्यो 
यथाविभवं विभमवमनतिक्रम्य वासो ae तथाऽदानं भोज्यं नृपतिः पुंसा 

दापयेत् ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 

अथ पल्य दुर्वाच्यं कथयतस्तां ताडयतस्तस्था रक्तं च पातयतः क्रमतः 
प्रायध्ित्तमाह दर्वाच्यमित्यादिना | पन्नं प्रति दुर्वाच्यमवक्तव्यं वचः कथयन् 
जन UREA भोजनं त्यजेत् तां सन्ताडयंस्चयहमरानं त्यजेत् | तस्या रक्त 

पातयन् सक्त वासरानश्नं त्यजेत् ॥ ६४ ॥ 

अथ क्रोधादितः स्वमार्यायां sears वदतः प्रायथित्तमाह् कोधादि- 

त्यादिना | क्रोधादमषान्मोहतोऽविवेकाद्रा माया मातरं भगिनीं स॒तां पुत्री वां 

वदन् पुमान् शिवश।सनात् Tastes AAT ॥ ६५५ ॥ 

नपुंसकपरिणीताया नार्याः पुनरुद्राहयो राज्ञा विधापयितव्य इत्याह 

दाण्ठेनेस्यादिना | कारेऽतीवेऽपि जानन् पार्थिवो wo: शण्टेन नपुंसकेनोद्धा- 

हितां कन्यां भूयः पुनरुद्राहयेत् । ननु वेदाद्यसम्मतत्वाचेदं मान्यं तत आह् विधि- 

रिति! एषः रिवोदितः शिवभाषितो विधिः | शण्ड इति was इति टः neil 
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परिणीता न रमिता कन्यका विधवा AL | 
Waa पुनः fier Bessa विधिः \॥ ६७ ॥ 
SEITE STS पक्ष पत्यन्तात् गतहायन | 
प्रसूते तनयं योग्यं न सा प्ली न सः सुतः ॥ ६८ ॥ 
आगात् TSAR या SEAT | 
तद्पायच्रतं ताञ यातयचीत्रताइनेः ॥ ६९ ॥ 
TSA परतो मासात् या खी भ्रृणं प्रपातयत् । 
तस्योक्तुश्च तस्याश्च पातकं स्याह धोदवम् ॥ se ॥ 

aq पत्यरमिताया Baas: कन्यायाः Jassie: पित्रा कायं 

इत्याह परिणीतेययादिना | या परिणीता विवाहिता कन्या मत्रा न रमिता aa 

विधवा भवेत् सा परिगीतापि कन्या पित्रा पुनरुद्राह्यः भवेत् | अत्र प्रमाणं 
ददैयति Bata | विधिरयं दवघर्मषु निरूपितः || ६७ || 

AGE ष्ठे मासि प्रसूतपुषटतनयाया भ्तमरणात् वर्षं यात प्रसूत- 

तनयायाश्च चखियास्तदद्गीववं वारस्य aad व्यावत्तयति उद्रादहादित्यःढिना I 

उद्वाहाद् द्वादशे पक्ष षष्ठे मासि योग्यं Je यं तनयं या प्रसूतं उत्पादयति 

पत्यन्तात् गतहायने पतिमरणात् यात क्वे यं तनयं या AGA aT Tat ने 

स्यात् स च सुतो न स्थात् | तां पुंश्चकीन्तं च जारजातं विदित्वा ठयाम्त्यागं 

कर्यादिति मावः ll ६८ Ul 

अथ गर्माद्ययमारम्य पञ्चमासाभ्यन्तर् एव मरम खावयन्त्याः सियास्त- 

टपायकरश्च दण्डमाह साग्मादित्यादिना | ARMAS पञ्चमासान्त 

पञ्छमासाम्यन्तरे wa धिया बुद्धया या स्नावयेत्ताम् dase गभन्नावापाय- 

FUN च तीत्रताडनेभुपा यातयेत् पीडयत् , ॥ 

अथ पञ्चममासदु्वं गम ॑स्तावयन्तयाः Roa TIA 

पातकमाह पच्चमादि्यादिना | पञ्चमान्मास्रात् परतो वा खी SOL ग प्रपातवत् 

तस्यास्तसयोक्तृ्जनस्य च वधोद्धवं मनुप्यवधजन्यं पातकं स्यात् |} ७० ॥ 
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यो हन्ति ज्ञानतो मत्यं मानवः कूरचेष्टितः | 
वधस्तस्य विधातव्यः सवेथा धरणीभथरता ॥ ७9 ॥ 

प्रमादाद् मतोऽक्ञानात् नन्त्नरमरिन्दमः । 
द्रविणादानतस्तीत्रताडनेस्तं विद्योधयेत् ॥ ७२ ॥ 
स्वतो वा परतो दापि क्थोपायं प्रकुवैतः । 

अज्ञानवधिनां दण्डो विहितस्तस्य पापिनः ॥ ७३ ॥ 

मिथः संमामयोद्धारमाततायिनमागतम् । 

ACU WAM न We! AFA: ॥ ७४ ॥ 

तत्तश्च कथं विमुक्तिः स्यादिति प्रच्छन्तीं पावर्ती प्रत्याह य इत्यादिना | 

यः ऋूरचेष्टितो मानवो ज्ञानतो म्य मनुप्यं हन्ति तस्य सवथा स्वैप्रकारेण 

धरणीभता राज्ञा वधो विधातव्यः | तत एव तस्य शुद्धिनन्यथेति मावः ॥ ७१ ॥ 

अथ प्रमादादिमिर्मानवं मारयतो fate दशयति प्रमादादित्यादिना | 
प्रमादादनवधानतया अमतोऽज्ञानद्धा यो नरं दन्ति तं aed जनमरिन्दमो 
विपक्षदमनकर्ता राजा द्रविणादानतो द्रव्यहरणतस्तीव्रताडनेश्च विशोधयेत् ॥७२॥ 

अथ स्वतः परतो वा नरवधोपायं कुवेतो दण्डमाह स्वत इत्यादिना | 

स्वतः परतो वा यो वधोपायं करोति तस्य वधोपायं seed: पापिनः अज्ञान- 

वधिनामज्ञानतो नरहन्तृणां यो दण्डः स विहितः ॥ ७३ ॥ 
ननु संरामहतयोद्धूकस्य निहतागताततायिनश्च वधार्हं स्यान्न वेत्या- 

राङ्कायामाह मिथ इद्यादिना । दहे परमेशानि मिथः परस्परं संमामे योद्धारं 
निहत्य तथाऽऽगतमाततायिनं च freer नरः पापाहेः पापभाक् न भवेत् । 
आततायिनो यथा-- 

अथिदो गरदश्चैव राखपाणिर्धनपहः | 

्चत्रदारापद्ारी च षडेते आततायिनः tl इति ॥ ७४ ॥ 
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CASES agi to 

अङ्कच्छेद विधातव्यं भृभ्रताऽइनिद्धन्तनम् | 

प्रहारे च प्रहरणं नपु पापं Peer | ७५ 1 

विप्रान् गुरूनवगुरेत् प्रहरेद् यो दुरासदः | 

धनादाना स्तदाहात् क्रमतस्तं विदोधयत् ।॥ ७६ | 

दराखरादिक्षतक्ायस्य षण्मासात् परतो सृतो | 
TE दण्डनीयः स्याद् TUE न हि मृभ्रतः | os | 

Usa राज्यं जिहीपून्नुपवेरिणाम् | 
= ^ भ ५ ष, *. 

रहौ हितेषिणो War भद कान्नुपसेन्ययाः । ७८ Il 

FUSS कुर्वतो दण्डमाह अङ्गव्यादिना 1 पपं Prey 
कत्त॑मिच्छुषु नृषु भूता भूपेनाऽङ्गच्छेद सत्यङ्गनिच्रन्तनमङ्गच्छेठनं प्रहारं च 
Faw, वधातन्वम् ॥ oO |] 

अथ AAMC दण्डादिकसयच्छतस्तान् प्रहरततश्च न्य 

प्राय्ित्तमाह विप्रानिव्यादिना । यो दुरासदो दुष्ट जनौ विपरान् युच्च 
हन्तुमिति 23: | Baa दण्डादिकरुस्िपेत् तान् प्रद्रा तं ae 

SAAMI SATE विद्योधयत् ।॥ ७६ | 

अथ शखादिक्षत्रीरस्य पण्मासात् परतो मरणे सति प्रहतुदण्डनौयतं 
TEA चाह चखादीत्यादेना | चखादिना क्तः कायां यस्य तस्य् पु 

पण्मासात् प्रतो Sal सत्यां प्रदत्ता Weal राक्ता दण्डनीयः स्यान् sae! र्व 

स्यात् ॥ Vo ॥ 

अथ again: राज्यहरणच्छन् चपतिविपक्षाणां ver दिताकाङ्द्िणं 
TMA, राज्ञा सह॒ योद्धूमिच्छुः प्रजाः पान्धपीडकयान्निणश्च 
aa महीपतेः पातकमागिववं नेव्याह रष्टेयादिश्छकद्रयन | राष्टूवि्याविनः 

देदोपद्रावकान् राज्यं जिहीषैन् राज्यहरणेच्छनुपवैरिणां राज्ञः sat र्टः 
43 | 
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अयलपुंसः WA रस्त 

धनदण्डन वा कायदमेनाऽस्य | | 

हिर्मखान्नपाक्ञासु FIT Tease: | 
ld PEA शास्याद्राजा Aelearsy ॥ ८२ | 

‘aes SS परिणो 

हितैषिणो रहसि दितकाङ्क्षिणे नृपसेन्ययोर्भेदकान् नृपस्य सैन्यस्य च भेदं 
कुवेतो WA जमाव्यादीन् तथा राज्ञा सह॒ योद्धुमिच्छरृः प्रजाः तथा 
पान्धपीडकान् aaa हत्वा नरपतिः किखिष्रमाक्नैव मवेत् ॥७८।५९॥ 

अथाऽपरिहायग्रभ्वाज्ञालद्कनायक्तेन भृप्येन मानुषं घातयतो मन्तुरेव बधो 
विधातव्यो न भृत्यस्येत्याह य इत्यादिना | भतुरपरिदहायैयाऽनुष्छङ्घनीययाऽऽक्ञया 
यो मानवं हन्यात् तस्य प्रहरसुस्तत्र हनने न वधः किन्तु शिवाज्ञया nara वधो 
विहितः | अपरिदाययत्यनेन wines vet यदि मानवं हन्यात् 
तदा तस्येव वध इति सूचितम् il ८० ॥ 

नन्वनवधानस्य यस्य पुंसः राखादिमिर्मनुप्यो ad तस्य Bary: 
कथं स्यात्तत्राह areata | अयन्नपुंसो aad यस्य पुरुषस्य पटुना 
गवाश्वादिना Be: खङ्गादिभिर्वा नरो feat अस्य पुंसौ धनदण्डेन कायदण्डेनं 
वा fasta भवेत् ।॥ ८१ ॥ 

अथ राजाक्ञालङ्धिनस्तदमे प्रौदवादिनः कुल्धमैदूपषरकांश्च राजा 
दण्डयेदित्याह Teer | weg वहिसुखान् राजाज्ञाखुङ्चिनो नृप्र 

्रोदवादिनः we वदतः तथा कुलधर्माणां esata विगर्हितान्निन्दितानेतान् 
राजा APA ॥ ८२ ॥ 



a, 

द्व द्ददनः eal mau jo 

्यापहारिणं क्रं TSE भदक्रिणम् | 

विवाद्यन्तं SMA देरान्नियापयन्नूपः | < ॥! 
= 

शुल्केन कन्यां दातुश्च पत्रं दण्डे प्रयच्छतः | 
दरान्नियापयेद्राजा पतितान् दृष्करतालसनः {॥ <£ | 
मेग्यापवादव्याजेन परानिष्टं चिकीषव 
यथापवादं ते शास्या धर्मज्ञेन महीम॒तः ॥ 
यो यत्परिमेतानिष्टं कुयात्तत्सम्सि 
नुपतिद्पयेत्तेन जनायाऽनिष्टमागिने ॥ ८६ ॥ 

अथ न्यासापहारकादिकाननिजदेश्तो नृपो निषप्काच्चयेदित्याह् स्थाप्व- 

त्यादिना | स्थाप्यापहारिणं न्यासस्याऽपहत्तारं क्रूरं कठिनं निदयं वा तथा 
वश्चकं तथा Yano तथा लोकान् विवादयन्तं च जनं वपो देद्ाचियापव- 
चिप्काशयेत् i ८३२ ॥ 

अथ YRS कस्यां पुत्रं च ददतो जनान् भूपो ठेदालिः- 

सारयेदिव्याज्ञापयति शल्केनेत्यादिना | दुल्केन दाननिमित्तकथनेन रतुना 

कस्मैचिञ्जनाय विशेषतः रण्डे ett कन्यां दातृन् तथा जुल्केनैव कन्मिन्. 
विरोषतः WE पुत्रं च प्रयच्छतो ददतो दुप्कृेतत्मनः TISAI पापबुद्धीन् 

वा॒ पतितान् जनान् राजा दे्ाननिर्यापयेत् | aoe इति सम्प्दानम्याधि- 

करणत्वेन विवक्षितत्वात् सप्तम्यधिकरणे चेति सप्तमी ॥ ८४ ॥ 

अथ मिथ्यापवादचच्छलेन परानिष्टजननाकाङक्षिणां दण्डमाह मिथ्यस्या- 

दिना | मिथ्यापवादव्याजेन असत्यापवादच्छलेन परानिष्टमन्यानाकाङ्क्षत 

चिकीर्षवो ये मानवास्ते धर्मज्ञेन ध्म जानता AeA राज्ञा यथापवादं 

शास्या | यर्वपवादे गुरुशासनं savas च ल्धुखासनं विधेयमित्यथः ॥ ८५ ॥ 

ननु विनैवापराधं परानिष्टं sea: पुंसः को दण्डो विधातव्यस्तत्राह् यं 

इत्यादिना | यो नरो यमस्य यत् परिमितमनिष्टं कुर्यात्तेन तस्मै अनिष्टभारिने 

जनाय तत्सम्मितं धनं नृपतिदपियेत् 
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। 

मणिमुक्ताहिरप्यादिधातृनां स्तयकारिणः । 

करस्य URSA वा कायां Wea विचारयन् | <७ | 

महिषाश्वगवादीनां रल्लादीनां तथा fren: | 

वलेनाऽपहतां नृणां रतेयिवद्िहितो दमः ॥ ce ॥ 

अन्नानामस्पमूल्यस्य वस्तुनस्तयिनं नृपः । 

विदोधयेत्तं पक्षेकं सप्ताहं ASSIA कणम् ॥ ८९ ॥ 

विश्वासघातके पुंसि Baa सुरवन्दिते | 

यक्ते्तैसतपोदानेः प्रायथित्तेन निष्कृतिः ॥ xe ॥ 

अथ मणियुक्तादिधातुस्तेथिनां soem मणीत्यादिना । मणिसुक्ता- 

दिरण्यादीनां धातूनां स्तयकारिणो नरस्य करस्य बरहरवा छेदं मण्यादीनां मूल्य 

विचारयन् नृपः कुर्यात् । अल्पमूल्यकमण्यादिम्तेय करच्छेद वहुमूल्यक- 

मण्यादिस्तेय WEST: कायं इव्यथः | co Il 

अथ Joann महिषाश्वादीनामपहारकस्य दण्डमाह मदहिपेत्यादिना | 

महिषाश्वगवादीनां पनां तथा रजार्दानां तथा Rta वरेनाऽपहतामपहर्ता 

नृणां स्तेयिवदमो विहितः ॥ ८८ ॥ 

अथान्नस्य मण्यादिमिन्नास्पमूल्यवप्तुनश्च स्तयिनो विुद्धिमाह् अन्नाना- 

मित्यादिना | अन्नानां तथाऽल्पमूल्यस्य वस्तुनश्च स्तेयी यो नरस्तं was सप्ताहं 
वा कणमाश्चयन् wea विद्योधवत् ॥ ८९ Ul 

जथाऽनेक्रयज्ञव्रतादिकं Faas विश्चासधातकक्रतघ्रयार निप्क्रतितमाह् 

विश्वामित्यादिना ! द सुरवन्दित विश्चासघातक तथा HAA उपक्रतविना्के च 

पुंसि ̀  यज्ञरशवमेधादिभ्धितैः छच्छचान्द्रायणादिभिम्तपोभिदनिश्च प्रायतत 
पापविनादाकेरतेर्निष्करतिर्टपछरतान् सुति स्यात् ॥ ९.० ॥ 
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रारयात्तास्तीवदण्डन देराचिर्यापयेन्न॒पः 1 ९5 | 
षटू साक्षिणः प्रमाणं स्युश्रारख्रय एव वा | 
अभावे द्वावपि रिषे प्रसिद्धौ यदि धामिकौ | 

देदातः BISA कपि तथा विषयतः प्रिये ¦ 
TRAGER अग्राह्यं साक्षिणां वचः ॥ ९३ ॥ 
अन्धानां वाक् प्रमाणं स्याहधिराणां तथा परिय | 

मूकानामेडमृकानां Rrasgrefateta: | ९४ 

जथ साकषिवये मिथ्याभिघायिनां पक्षपातिमध्यस्थानां च दण्डमाह य 

satan | wearer: साक्ष्य सृषाभिधायिनो ये म्यास्तथा पक्षपातिनो 

मध्यस्थाश्च य तान् नृपस्तीव्रदण्डन सास्यात्तथा देखान्नियापयत् 1 ९१ | 

aq कति साक्षिणः प्रमाणं मवेयुरित्यपेक्षायामाह षडिव्यादिना | 

षट्चत्वारखयो वा साक्षिणः प्रमाणं स्युः । हे दिवे अमे त्रिचतुरादि- 

साक्ष्यसच्वे यदि प्रसिद्धो धार्मिकौ भवेतां तदा द्वावपि साक्षिण पमाणं 
स्याताम् }\! ९२ ॥ 

स्थानादिमेदतः परस्परमसङ्गतं साक्षिणां वचो न प्रमाणमिव्याह् देत 

इत्यादिना | हे प्रिये aaa: स्थानतः कारतो दिनप्रहरादितस्तथा विषयतो 

वस्तुतो वा चेद् यदि परस्परमयुक्तमसम्बन्धं साक्षिणां TRISTE 

स्यात् ॥ ९३ ॥ 
ननु दरना्यशक्ता अन्धादयः साक्षिणो भवितुमदहंन्ति न वेत्या- 

राङ्कायामाह जन्धानामित्यादिना | दे परिय अन्धानामचक्चुषां तथा बधिराणां 

Aa वाक् प्रमाणं स्यात् मूकानामवाचां तथा Cen श्रात्रवचोर- 

हितानां िरसाऽङ्गीकृतिः स्वीकारो रिपिरक्षरं च प्रमाणं स्यात् Se ॥ 
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विशोषाद्व्यवहारेषु न विनय चिर ॥ ९५ | 

स्यीयार्थमपराथेञ्ेत् Had: कव्थितां लिपिम् 

थ विधातव्यो दिपायं कूटसाक्षिणः ॥ ९६ ॥ 
अश्रमस्याऽप्रमत्तस्य ASE सक्तं 

Slay AIA स्याद चसो FATAL ॥ ९७ 

यथा तिष्ठन्ति पुण्यानि सलयमाश्रिलय wate | 

तथानृतं समाश्रि पातकान्यखिखान्यपि ॥ ९८ ॥ 
अतः सयविहीनस्य सवेपापाश्रयस्य च | 

ताडनादमनाद्राजा न पापाः THAT ॥ ९९ ॥ 

अथाञन्यप्रमाणाछ्ठिपिप्रमाणस्य बहुकारस्थायितवात् प्राशस्त्यमाह fale 

रिव्यादिना | casa कर्मणि fae क्रयविक्रयादिरूपव्यवहरिषु सर्वेषां fea: 

प्रमाणं प्रशस्यते | set हेतुं दरयन्नाह न विनदये दित्यादिना | यतश्चिरं 
बहुकारं fattest विनदयेचिरं तिष्टेदित्यथेः ॥ ९.५ ॥ 

अथाऽक्षरं कल्पयतो दण्डमाह स्वीया्थमिव्यादिना | स्वीयार्थमपरा् at 

कल्पितां छिपिं a: करोति तस्य तादृशीं चिपिं कुर्वतो जनस्य कूटसाक्षिणः 
साक्ष्येऽनृतं वदतो द्विपादं द्वियुणो दण्डो राज्ञा विधातव्यः । ९8 || 

बहुसाक्षिवचोभ्योऽपमत्ताभ्रान्तजनः स्वयं कतैकवारस्वीकाररूपप्रमाण- 
स्याऽतिप्रारस्त्यं दशैयितुमाह अभ्रमस्येत्यादिना | awe आान्तिरदहितस्या- 
प्रमत्तस्य सावधानस्य यत् सङृदेकवारमपि अङ्खीकरणं स्वीकारस्तत् स्वीयार्थ 

बहुसाश्चिणाम पि वचसो भाषणादधिकं पमाणं स्यात् ॥ ९७ ॥ 
अथाऽसत्यस्याऽखिख्पातकाश्रयत्वं व्याहरेस्तदाश्रयान्मानवान् दण्डयतो 

राज्ञः पायानहैत्वमाह यथेस्यादिना शिवाज्ञयेत्यन्तेन ear 1 हे पाबेति 
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तत् काय सवेथा मर्त्यैः SSG रापथेन यत् ।॥ ५०२॥ 
MENS SA पक्षमेकमभोजनेः 
्मेणापि ABSTIT SME HTT: ।॥ ५०३ ॥ 

~ 

यथा सत्यमाधित्य पुण्यानि तिष्ठन्ति तथाऽचृतमसत्यं समाश्रिव्याऽखिलान्यपि 
पातकान्यपि तिष्ठन्ति | अतः सत्यविद्ीनस्य सवेपापाश्चयस्य च जनस्य ताड्नाद्- 
मनाद्धनदण्डाच राजा शिवाज्ञया पापाः पपभाक् न स्यात् "९.८ |} ९९ || 

अथ रापथस्वरूपं निरूपयंस्तत्राऽनृतं ज्रवतो मच्येस्य नरकगामित्वं विदधाति 

सव्यमित्यादिना शछोकद्रयेन | सत्यमहं ब्रवीमीति सङ्कल्प्य कौलं कुलीनं गुर 
निषेकादिकरं द्विजं ब्राह्मणं गङ्गातोयं गङ्गाजलं देवमूतति देवताप्रतिमां कुर्टाखं 
wares sora देवीनि्माल्यं वा स्प्रष्टा कथनं acy भवेत् त॒त्र 

रशपथेऽनृतं मिथ्यां वदन् मर्त्यैः कल्पान्तं कल्पपयेन्तं नरकं ब्रजेत् नरकान्नर्- 
कान्तरं गच्छेत् ॥ Zoo ॥ १०१ 

जथ रापथपू्वेकस्वीकृतापापजनककार्याणामवर्यज्घत्यत्वमाह अपायपेत्या- 
दिना | न पापश्च जनिरुदत्तर्येभ्यस्तेषां कार्याणां स्यागे वा ्रहणऽपि वा 
aay wea sted तत् सर्वथा कार्यं न रद्नीय मित्यथंः | अरहणऽपि 
वेत्यनेन पापजनककृर्मणां त्यागे एव यत् स्वीकृतं तस्येवाऽवर्यकरत्यत्वमिति 
ध्वनितम् |) १०२ | 

ननूटङ्धितदापथपू वेकस्वीक्ृतापापजनककार्यो मनुप्यः कथं TA 

तत्राह स्वीकरिव्यादि । स्वीकारोहङ्कनदेकं पक्षमभोजनेजनः VET । AAS 

तं स्वीकारसुछङ््य द्वाददयाहं कणाशनैः शुध्येत् ॥ १०३ | | 
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कुट्धर्माऽपि सत्येन विधिना चेन्न सेवि 

मोक्षाय श्रेयस न स्यात् HS पापाय awa | 
सरा SIRT तारा जीवनिस्तारकारिणी 

जननी मोगमोक्षाणं नारिनी विपदां asl ॥ ५०५ ॥ 

दाहिनी पापसङ्यानां पावनी जगतां प्रिये ¦ 
cafes! ज्नबुदिवियाविबधिनी ॥ १०६ il 
सुक्तममुश्ुभिः सिद्धेः साधकैः क्तितिपाख्कैः | 
सेव्यत स्वेदा देवैरा साभीषटसिदये ॥ ५०७ ॥ 

सम्यगिधिविधानेन सुसमाहितचेतसा | 

पिबन्ति मदिरां मर्या sweat ए ते क्षितौ ॥ १०८ ॥ 

अथाऽविधिसेवितस्य कुख्धमंस्यापि पापजनकत्वमाह कुलेस्यादिना | 
सत्येन विधिना चद् यदि सेवितो न स्यात् तदा कुरुधर्मोऽपि कोले कुरीने 
मोक्षाय अपवगय तथा श्रेयसे भद्राय च न स्यात् केवरं पापायेव मवति | 
जता विवनव सव्यः कुर्धमे इति ATS: |] १०९ Il 

अथ सुरेत्यादिभिसखिभिः cise स्तोति | सुरा द्रवमयी द्रवरूपा तारा 
भवति | या जीवनिस्तारकारिणी जीवानां निस्तारकतरीं या मोगमोक्षाणां जननी 
उतादयित्री या विपद्मां विपत्तीनां est रोगाणां च नाशिनी | १०५॥ 

या पापसङ्खानां पापसमूहानां दाहिनी aft । हे प्रिये या जगतां पावनी 
यदधिकं या स्वेसिद्धिप्रदा सर्वासां सिद्धीनां seri या ज्ञानद॒द्धिविचा- 
विवद्धिनी | aa धीक्तानम् चाखादितत्व्तानं बुद्धिः आत्मज्ञानं विद्या तेषां 
विवधयित्री ॥ हे आयं स॒क्तेखँक्तियाटिभिः सुस॒श्चमिरमोक्षप्युभिः सिद्धेः साधके 
Tare: राजाभदवेश्च स्वाभीषएटसिद्धये सवदा या सेव्यते सा सुरा द्रवमयी 
तारा बोद्धव्येति पूर्वेणान्वयः | या सेव्यध्याह्ररुभ्य |] १०६ | २०५७ | 

युरस्यादिश्छोकत्रयण मदिरां Wea Sqr: साक्षादेव 
प्रतिपादयति सम्यगित्यादिना | ये neal: सम्यजिधिविधानेन स॒समाहित- 
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प्रतयेकततस्वीकारादिधिना स्याच्छिवं नरः | 
न जाने पञ्चतलानां सवनात् कि कटं वन् ।! 5०९ ;; 

इ्यञ्ेत् वारुणी दवी निपीता Paar | 

नृणां विनाशयेत् सवं बुदिमायुयेखा धनम् ॥ 95 ° | 
अलयन्तपानान्मयस्य चतुवेभप्रसाधनी | 

बुद्धिविनद्यति प्रायो लोकानां मत्तचेतस्राम् ॥ 995५ ॥ 
Sarasa कायीकायमजानतः | 
eiad च परानिष्टं जायतऽस्मात् पे पदे ॥ 55२ ॥ 

अतो नृपो वा WHAM मदे मादक्वस्तुपु | 
अलासक्छजनान् कायघ्रनदण्डन शोधयेत् ॥ 9५३ ॥ 

चतसाऽतिसावधानमनसा मदिरां पिवन्ति ते क्षितौ प्रथिव्याममत्या देवां एव 
भवन्ति | १०८ ॥ 

अथ विधिमेवितमदयादिपञ्चतच्वानामनिवेचनीयफख्त्वं दरयति are 
यादिना | विधिना प्रयकतत्वस्वीकारात् मयायेकेकतत्वाङ्गीकारान्नरः दिवः स्यात् 

पच्चानामपि तत्वानां मादीनां सेवनात् किं we भवेदिति तु न जाने ।!१०९॥ 
अथ विधिवर्भजितक्ठरापानस्य बुद्धयायुरादिसकल्पटःथेविना्कलमाहं 

इयमित्यादिना | चद् afte विधिवजितयं वाच्णी मदिरा देवी निपीता स्यात्तदा 
नृणां बुद्धिमायुयेरोधनमिस्यादि स्तवै विनाशयत् ॥ ११० ॥ 

सुराव्यन्तपानस्य बुद्धि विनारकव्वेऽतिपीतमवानां स्वपरानिष्टावयादकत्वम्य 
हेतुत्वात्तदतव्यासक्तचतसः पुमांसो AIHA दण्डय इत्याट् अत्यन्तत्यादिना 
रोधयेदिप्यन्तेन शयोकत्रयेण | मदयस्याऽव्यन्तपानान्मत्तचतसां eral चतुवम- 
प्रसाधनी धर्मार्धिकाममोक्षाणां साधयित्री बुद्धिः पाया विनद्यति ॥ 222 4 

कार्याकार्यमजानतोऽम्माद्विमान्तवुद्धमनुजात् स्वानिष्ठं परानिष्टं च पदं 
पदे जायते | अतो मये मादकवस्तुषु चाऽत्याचक्तान् जनान् TTT वा 
कायधनदण्डेन रोधयेत् ॥ ११२ ॥ ११३ Ul 

| hs 



भवेन्नृणाम् 998 | 

नं रक्ष्यते | तएव प्रासन 

ASSIST 

नेन्छियःणि JS यस्य पदुविहख्चतसः | 

घनो VAST: ।॥ ११६ ॥ 

+८४। 

दहेच्जिहं ह्रेदथःन् ताडयेत्तं च पाथिवः ॥ ११७ ॥ 

Aas अ 

मदययादिविमेदतो न्यूनस्याऽधिकस्य च तस्य बुद्धिरं्चजनकलत्वात्तन्माना- 
दत्यन्तपानस्य Tea स्व्छवागादिभिस्त्टक्षणीयमित्याह सुरेव्यादिनां 
विचारयेदित्यन्तेन छोकद्रयेन | सरामेदात् व्यक्तियेदाज्जनविरोषादेराकास्योवि 
मेदेन च न्यूनेनापि अधिकेन वा मयेन ant बुद्धिश मवेत् | अतएव 
सुराया मानादतिपानं न रक्ष्यते किन्तु स्खल्द्वाक्पाणिपददम्भिरितस्ततो विचल- 
द्विवेचोहस्तपादनेन्नैरतिपानं विचारयेत् विलक्षयेत् ।॥ ११४ 1 ११५ | 

अथोह्छङ्घितदेवतागुरुम्यादावरो च्यम दिरामत्तस्य दण्डमाह नेचि- 
याणीत्यादिश्छोकद्वयेन | यस्येन्छियाणि वदो न सन्ति तस्य मदविहुर्चेतसो 
मदिराविद्वचित्तस्य देवतागुरुमर्यादोह्छङ्षिनो र्ङ्यितदेवनिषेकादिगुरुमर्यादस्य 
मयरूपिणो भमीतिस्वरूपस्य निखिखानथयोग्यस्याऽरोषानथार्हस्य पापिनः पातका- 
श्रयस्य aad: शिवाज्ञाखुद्धनात्तद्धन्तुर्निजमद्रहन्तु्वां नरस्य जिह्वां पार्थिवो 
दहेत् अथान् हरेत् तं च ताडयत् | ११६ MN ११७ ॥ 

ay विचख्त्पादादिकस्य मथसकच्तस्य दण्डमाह विचरदिव्यादिना | 
विचरुत्पादवाक्पाणि eased आन्तं अमयुतमुन्मत्तसुन्मादवन्तमुद्धत- 
मविनीतं daa Te राजा यातयेत् ततो द्रविणं च आहरेत् ॥ ११८ ॥ 
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CRRSIBAT: ३ >. 

अपवाग्बादिनं मत्त BTA 

धनादानन तं चास्यात् Ge aa 55९ a 

Aas: Head अतिपानात् weak । 

Taka स मन्तव्यः POISE: ॥ 5 

faa मयं शोधितं बाऽप्य्ोधितम् | 

aa मवति कोलानां द्ण्डनीयोऽपि मुभतः ॥ १२१ ॥ 
Se भार्या सुरां मत्ताः पाययन्तो हिजातयः | 
PAZ साधं TE कणमोजनात् ।॥ ३२२ ॥ 

असंस्छरतसरापानात् शुध्यदुपवसंखयह्म् । 

भुक्लाऽप्यरोधितं मांसमुपवासदयं चरत् ।¦ १२२ ॥ 

AS 6 

AISA मत्तस्य दण्डमाह अपवामित्यादिना | Aaa 
अवक्तव्यं वचो वदन्तं ख्ज्नाभयविवर्भितं तं मत्तं प्रजाभीतिकरा नृपां धनादामेनं 

दास्यात् ॥ ११९ 
दातायिषिक्तकोरस्याऽप्यत्यन्तमद्यपानेन कुख्धमेव SHIA पुलरा- 

खित्वमाह रातेव्यादिना | चच्छब्दोऽप्यर्थे | ह कृल्श्वरि शताभिषिक्तः 

कौलोऽप्यतिपानात् प्रेव मन्तव्यः यतः स कुलधर्म दिष्ठतः । १२० ॥ 

अथ संम्क्रतासंस्क्रतातिरयितमद्यपायिनो नरस्य राज्ञा दण्डनीयच्वं 

Hera चाह पिबचरिव्यादिना । शओोधित्तमशोधितं asad age मं 

Rane: Hert त्याज्यो wadl दण्डनीयोऽपि मवति ॥ १२१ ॥ 

ननु ब्राह्मी मार्या मद्यं पाययन्तो द्विजाः कथं eae ब्राह्मी 

मित्यादिना ब्राह्मी वेदोक्तविधिना परिणीतां भायां सुरं पाययन्तो सत्ता 

द्विजातयो मायया साधं पञ्चाहं कणसोजनाच्छुष्ययुः 1 १२२ ॥ 

नन्वशोधितमयपानात् तादङ्मांसयक्षणाचच कथं शरुभ्यत्तत्राह AH 

त्यादिना | असंस्ृतसुरापानात् व्यहं त्रिदिनसमुपवसन् BIT | Aare 

 मांसमपि मुक्त्वा उपवासद्रयं चरत् कुयात् ।॥ १२३ ॥ 



२४८ सदहानिवाणतन्त्रम् 

१९४६ Il 

१९ ॥ 

AHA सासं मांसादनस्य च | 

अत्ता Yaa: पायादुप्ासेखिभिः श्रिये ॥ १२६ ॥ 
स्टेच्छानां श्चपचानां च पदानां कुलख्वैरिणाम् | 
Maa विशयः स्यात् पक्षमेकसुपोषितः ॥ ३२७ ॥ 
उच्छिष्टं यदि भ॒द्लीत ज्ञानादेषां soak | 

दुध्यन्मासाप्वासनाजज्ञनात् पक्षोपवासतः ॥ १२८ ॥ 

RPA प्रायधित्तमाह असंस्कृत 
इव्यादिना | dena अदाधिते cage खादन्नरोऽदर्दिनमेकमुपवसेत् | अवेधं 
विधिवनितं पञ्चमं युरतं gaa राज्ञे दण्डेन रुष्यति i १२४ ॥ 

ननु ज्ञानतो नरमांसं मोमांसच्च खादतः पुंसः कथं alsa युञ्जान 
इत्यादिना | हे रिवे ज्ञानतो सानवं मानवसम्बन्धिमांसं गोमांसच्च vara नर 
पक्षमेकमुपोप्य शुद्धः स्यात् | इदं तयोर्मक्षणे प्रायधित्तं स्यतम् | १२५ ॥ 

ननु SAEs सांसादकमांसभक्षकश्च पुमान् क्रथं 
yaa नेत्यादिना | हे परिये नराकृतिपरौर्वानरदेर्मासादनस्य मंसमक्षकस्य 
व्थाघ्रादेश्च Aaa भुक्त्वा नरखिभिर्पवासैः पापात् दुष्येत् । १२६ ॥ 

जथ PERI पुंसः ब्रायधित्तमाह म्लच्छानामित्यादिना | 
SM यवनानां शवपचानां चाण्डाखानां कुख्वैरिणां पनां arse खादन् 
जनः पक्षमेकमुपोषितः सन् विद्धः स्यात् ly १२५७ I 

ननु ज्ञानाज्ञानाभ्यां म्र्च्छाद्युच्छिष्टमन्नादिकं Ba: कथं WIAA 
उच्छिष्टमित्यादिना | हे weak ज्ञानादेषां म्लेच्छादीनामुच्छिष्टमन्नादिकं 



os, Rare saa च्छापितं यदि | 
वीरह्स्तापितं वापि TSI WTAE | ५३० | 

iy are च af विपदि smegs | 

निषिद्धेनाइ्दननापि रक्षन् OTT पातकी |! 5३३ ¦ 

RIS तथाऽनेकोदाह्यपाषाणदार्पु । 

अलक्षितेऽपि samt मक्ष्यदोषा न विद्यत ¦¦ ३३२ \| 
१ ॥ 

Te, i o यदि gata तदा मासोपवामेन नरः दुष्येत् | amas seta तदं 
पक्षोपवासतः SFT | १२८ ॥ 

अथ क्रमतः क्षत्रियाद्यन्नमन्चतां ब्राह्मणादीनां satan Asse 
aaa | दे fa अनुलेमेन क्रमेण वर्णाना aged कतवः are 

दिनत्रयोपवासरेन ममाज्ञया Pere: स्वात् | यथा व्राह्मणः लद्रियःचटवर ! १२९. 

अथ चक्रा्पितम्य वीरहस्तार्पिततस्य च पञाश्वपञन्लचछाचम्य चात्र 
ow & 

ae 
५ ५ पातकित्वमाह् पश्ित्यादिना | WPS samme यदि चक्र | 

वीरह्स्ता्पितं वा स्यात्तदा तदन्रमन्चन् खादन् नरः पापभाक् नव स्यन् |} २२; 

ननु Sala निषिद्धवम्मोजनेन प्राणान् रक्षता जनन्य पातकं मवन्न- 

FAIS प्रत्याह अन्नेदयादिना | seat भिक्षा यत्र तत्र दिः 

विपदि च देश्ोपद्रवपखायनादौ अन्नामावि प्राणसङ्कटे सति रिषिद्धेनाऽप्यदनन 

भोज्यम्यापि भोजनेन प्राणान् रक्षन् पातकी न भ्वेत् | १३६१ | 

THAR न दोष इत्याह करीव्यादिना | whee हस्तिनि 

UB तथाऽनकेसद्रद्येषु पाषाणपु sey च तथा SCA यवनाद्धनामलक्षिनऽपि 

यवनादीनामिदं मवति यवनादयोञत्र aed एवम विज्ञानेऽपि स्थान वद्र 

Fad 
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परुनमक्ष्यमासांश्च व्याधियुरानपि 

न SHAS हा च पातकी भवैत् ॥ १३३ ॥ 

Broad नरः कुर्याद् गोवधे बुद्धिपूवके | 
अक्ञानादाचरेदधं AG शङ्कुररासनात् ॥ १३९ it 

न केरावपनं कुयात् न नखच्छेदनं तथा | 

न ARGV वसने यावन्न चतमाचरेत् ॥ ०३१५ ॥ 

SSAA मासं मासमेकं BOTTA: | 

मासं भेक्षान्नमश्चीयात् कूच्छरवतमिदं रिवे ॥ १३६ ॥ 

टुप्याणां मलमूत्रादीनामरक्षितेऽपि सत्स्वपि तेषु तेामविज्ञानेऽपि wera न 
विद्यते ॥ १३२ ॥ 

am देवताथेमभक्ष्यमांसान् व्याधियुताश्च पञ्ूनिन्चतः पातकित्वमाह 

wate } दे प्रिव अमक्ष्यमांसान् व्याधिघुक्तश्च पून् देवतार्थे न 

हन्यात् | अपीति निशितम् । ननु हनने को दोषस्तत्राह हत्येति | हत्वा च 

जनः पातकी मवेत् ॥ १३३ ॥ 

अथ ज्ञानाज्ञानाक्रतगोबधधायधित्तमाह् कृच्छयाद्धिना fa इत्यन्तेन | 
ज्ञानपूवेके गोवधे सति नरः कृच्छघ्रतं कुर्यात् | यन्ञानाद्रोववे सति शाङ्कर- 
AAT व्रतमाचरेत् कुर्यात् ।॥ १३४ | 

न केरोति | याचद् ad नाचरेत् तावत् केशवपनं केदानां मुण्डनं न 
कुर्यात् तथा नखच्छेदनं न कुर्यात् वसने ae क्षारयोगं च न कुर्यात् ॥ १३५५ 

ननु किं नाम कृच्छरवतमतस्तन्निरूपयति उपवाैरिव्यादिना । दे शिवे 
उपवासे्मांसमेकं नयत् यापयेत् | मासमेकं Soa | मासमेकं च 

aa भिक्षासम्पचमन्नमश्षीयात् | इदं कृच्छ्रं ज्ञेयम् ॥ १३६ ॥ 



एकादराट्टासः Rae 

SSAA राध्यदष्टोपत्रासितः | 

Testa FSS: पादन्युनच्छमात् परिये | १ 

गजोषएमहिपाश्वाश्च हत्या कटिनि कामतः | 

a 

SH: दुध्येन्मानवः BARAT | ५३९ ॥ 
मृगमेपाजमाजारान् निघन्नुप्वसेदहः 
मयुररुकहंसांश्च सञ्योतिरदानं यजेत् ॥ १९० ॥ 

व्रतान्ते दति | व्रतान्ते त्रतसमा्तौ वापितरिराः सुण्डितमस्तकः सन् 
aed ज्ञातीन् anata भोजयित्वा ज्ञानगोवधपातक्राज्नो विमुक्तः 

स्यात् ॥ १६५ | 

अपालनेति | मौरपालनवधादरक्षणतो वधादष्टोपवासेन शुध्येत् । हे प्रिये 
esta: afar: पादन्यूनक्रमाद्विरध्ययुः | क्षत्रियादिभिः कमतः 

पादपादन्यूनं ad करणीयमिति मावः ॥ १३८ ॥ 

सथ गजोष्राद्विवधपाप्रश्ित्तमाह atten । हे कौटिनि 
THAI, FET, कामता हत्वा Baraat मानवस्िभिरूपवासेः 
VAT ॥ १३०, ॥ 

अथ onan faa सरगेस्यादिना | ृगमेषाजमाजारान् 

हरिणा विच्छागविडान्यन निघन्नमेऽदटरकद्विनसुपवसेत | acetal निघन्नरो 

ज्योतिषा सूर्येण सह वर्तमानं सञ्योतिर्दिनमच्चनं asa | दिवसेऽशनं 

asad aA सूर्ये युद्ीनव्यथरः । "४ ज्योतिर्न मास्करेऽमौ च eta sata 

दष्टिप्विति ̀  मद्रः ॥ ५५५० I 
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(भ 

निह सार्थिजन्तृश्च नक्तमद्यात् निरामिपमः 

निरस्थिजीविनो हता मनस्तापन श्वयति ॥ १४६१ ॥ 

पटुमीनाण्डजान्निद्न् Wart Aa: | 

न Wael भवेदेवि राज्ञो ध्मः सनातनः ॥ १४६२ ॥ 

saa विना भद्रे feat सवत्र वजयेत् | 
कृतायां वरैघहिसायां नरः पपेनं feed ॥ १४३ ॥ 

संकलत्पितवतापृत्ता देवनिमौस्यट ङ्घने । 
अशुचौ TAR गायत्रीजपमाचरेत् ॥ १४४ ॥ 

अथ कूकलासादच्यस्थिमल्ुद्रजन्तूनिरस्थिजन्तुश्च निघ्रतौ नरस्य पायध्ित्त- 
माह निदव्यस्यादिना | निरस्थिसाहचर्यात् सास्थिजन्तृनस्थिमतः areas 

ga सरीरिणो fea नक्तं रात्रौ निरामिपमामिषवर्जितमयात् seta | 
मयूरा दिहननापेक्षमा छकखासादिहनने प्रवृत्तराधिक्यात्तद्धनननिमित्तकदण्डतः 
करुकखासा द्विह॒नननि सित्तकदण्डस्य गुर्त्वमवगन्तव्यम् । निरस्थिजीविनोऽस्थि- 
रदितजन्तून् हत्वा मनस्तापेन युध्यति ॥ १४१ ॥ 

ननु Saal सगमीनादीनिघ्नतो weer गरगादिवधरेतुकं पापं 

भवेन्न वेति प्रच्छरन्ती sere पथ्ित्यादिना। दे देवि प्मीनाण्डजान् 
सगव्याघ्रादिमत्स्यपरक्षिणो सखगयायां निघ्नन् महीपतिः पापा न भवेत् | यतोऽयं 
राज्ञः सनातनो Feat धर्मो भवति ॥ १२४२ ॥ 

सधाञवेधदहिंसायाः पापजनकत्वादकनतैव्यत्यमाह Bet । हे भद्र 
भद्रकारिणि देवोदेद्यं कम॑ विना सवत्र feat वजयेत् । वैधद्िसायाः 
पापाजनकत्वात् कर्तव्यतामाह कृतायामिययायर्धेन | वेधदहिसायां कृतायां स्यां 
नरः पापेन ferad ॥ १४३ ॥ 

ननु सङ्कस्पितं व्रतमसमापयतो देवनिर्मास्यं रुद्धयतोऽदोचानपगमे 
देवताः स्परातश्च पुंसः कथं शुद्धिस्तत्राह सङ्कस्पितेत्यादिना | सङ्कद्पितत्रतापूर्तौ 



THT START २५३ 

= न घ्यन् Taare: ॥ ५४९५ i 
एवमन्यान गुरून् tier विप्रान् गहंन्नपि प्रिये । 
साधेदयोपवासेन Bel मवति पातकात् ॥ १४६ ॥ 

वित्तार्थी मानवो देरानणखिल्यान् गन्त॒महति | 

षिद्टकलिकाचारं दें area यजेत् eee ॥ 
गच्छंस्तु स्वेच्छया देरो Teresa | 
POT: शुध्येत् पृर्णाभिपेकतः ॥ १४८ ti 

सङ्कस्पितस्य त्रतस्याऽसमापो दैवनिर्माल्यचद्ने सति अद्छचावशौ च दैवतास्पर्ये 
च गायत्रीजपमाचरत् | १४४ ॥ 

ay महतो गुरूनिरूपर्य॑स्ताचिन्दतः at ब्रवतश्च पुंसः प्रायश्चित्तमाह 

मातेव्याद्धिना | माता जननी परिता जनको ब्रह्मदाता वेदाध्यापकश्येते महान्तो 

गुरवः स्ताः । णतान्. महागुरूचिन्दन् करूरं वद्य नरः पश्चोपवासतः 
MAT | १४८५ | 

अथ मात्रायन्यगुरुकांल्य्राह्मणनिन्दकानां प्रायश्ित्तमाह् एवमित्यादिना | 

हे fa ण्वमन्यान् मात्रादिभिन्रान् गुरून् कौलान् विप्रांश्च गहसिन्दन् अपि वा 
कूरं AGA नरः साघद्वयोपवासेन पातकात् सक्तो भवति ॥ १४६ ॥ 

अथ वित्तोदेद्यकसवेदशगमनास्यापि मानवस्य कौलाचारर हितदेशाटना- 
vane विततार्धव्याद्धिना । वित्तार्थी मानवोऽखिलान् सर्वान् देशान् 
गन्तुमर्हति | निषिद्धः ater यत्र तं देशं तादशं शासख्रमपि 

मानवम्त्यमत् | २४.५७ II 

ay yaqana निषिद्धक्नौलिकाचारं Se गच्छतो नरस्य कुकुषर्मात् 

wed पुनः पूर्णामियेकतः qaqa गच्छच्नित्यादिना | निषिद्धकरुल्वत्मनि 
45 



os ध पहानिर्वाणतन्तम 

तपनाद्यमोरभ्य यार्म्कमसजनम् | 

उपवासः स AST: प्रायश्चित्ते विधीयत i gee |] 

पिव॑स्तोयाङ्धलिञकंः wae समीरणम् 

मानवः WRAY न ASAT: ॥ १५० |! 

उपवासासमथेशचेद्रजा वा जरसाऽपि वा ! 
तदा sala मोजयेद् दादश fess 
परनिन्दां HSI व्यसनायु कमाषणम् | 

युक्तं कम कुर्वाणो सनस्तापेविश्ुध्यति yo १५२ it 

॥ १५१ dl 

देखो स्वेच्छया गच्छंस्तु al: Heat पतेत् भूयः पुनः पूर्णाभिषेकतः 

Sead |} १४८ | 

ःष्रोक्ततत्तच्छरोकेप्वाकाङ्क्षितत्वादपवासं निरूपयति तपनोदयमित्या- 

दिना | तपनोदयं सूर्यादयमारभ्य AIH प्रहराष्टकं यदभोजनं स उपवासो 
विज्ञेयः | पम्रायध्ित्ते स विधीयते क्रियते i १४९. ॥ 

अथ एकाञ्चटितोयपानेनोपवासस्याऽविनाशितं कथयन्नाह पिवननिति | 

प्राणरक्षणाथपेके ast पिवन् समीरणं वायुं चापि भक्षन्मानवः उपवासतो 

न अ्रदयेत् पतेत् | एकाञ्ञङ्तोयपानादुपवासो न विनइयेदिति aera ॥ १५० ॥ 
जथ रोगादिनोपवासं कत्तमरकनुबता जनेन प्रस्युपवासं द्वादरब्राह्मणा 

भोजयितव्या इत्याह उपवासेत्यादिना | रुजा रोगेण वा जरसा जीणेतेन वा 

चेद्यदि उपवासासमर्थो नरः स्यात् तदा प्रद्युपवासमुपवासं प्रति द्वाद द्विजान् 
ब्राह्मणान् मोजयेत् ।॥ १५१ ॥ 

अथ परचिन्दानिजोक्कषादिकंः कुवत: प्रायध्ित्तमादह् परनिन्दा मिस्यादिना। 

परस्यान्यस्य निन्दां निजोत्कषमात्मोत्छरष्टतां व्यसनायुक्तमाषणं परीवादादिसम्बद्ध- 

कथनम् युक्तमनुचितं कमे च कुर्वाणो नसे मनस्तपिर्विडध्यति 1 १५२ ॥] 



^५ 3, 

[अ द। +न par 

न्यनियमान् पुंसां ey wey याजय 
षितां त॒ विशेषोऽयं पतिरेको महागुहः !॥ 9५४ !; 

हारोभान्विति य च ये नराधिरयगिणः | An & 

सखणदानेन पताः Bes प्रये ऽधिक्रिणः }! ३२५ || ® 

प्रतनापि दूषितं Baefhar | 

गृहं विदोधयेदधोमेव्याहतसा दानसंख्यक्रेः } १५६ \। 

अध MAMTA MSA गायत्रीजपात् PARAS वनद 

इत्याह अन्यानीव्याद्विना । ज्ञानाज्ञानास्यां छतान्यन्यन्येमि यानि पपा 

तानि सावित्रयाः सविनुदवतासया गायत्रा दव्य तपनान् क्रन् 

भोजनाच नदन्ति ।॥ १५२३ ! 

अय पुरुषाणां साधारणनियमाः सखीषु aaah योजयितव्या इत्याद 

सामान्धव्यादिना | पमां Tet मामान्यनियसान् ary पण्डपु नपुंसक 

योजयेत् | योषितां खीणान्तु पत्तिक Fete: स्तव्यं विजयः }} १५५ 

अथ कृष्ठादिमहासेगाच्वितचिररानिणगपि दुवणदानन पूठन्वसतच्वाद्रव- 

पितृकर्माधिकारित्वमाह महारोगेत्यादिना | ये नरा महागोगाच्वित्ता य च 

चिररोगिणस्ते स्वर्णदानेन पूताः सन्ता दवे a च कमणि अधिकारिणः 

~. 

नन्वपघातद्तेन faster च दूपितम्व sea: कथं नुद्धिम्तत्राहं 

अपघातेलयादिना | अपघातमननापघातप्रा्तखत्युना सपव्यात्रोदन्धनादियननति 

याचत ! faster चापि दूषितं गृहं seat चराचरैः चातसंख्यकदमर्वि- 

रोधयत् tb १५६ ॥ 

WwW 1, + eS 

1, 

tg 



Ras मह्ानिर्वाणतन्तम् 

वापीकूपतडागेषु साशा दावनिरीक्षणात् ! 
SEU कुणपं तेभ्यस्ततस्तान् परिशोधयेत् ॥ १५७ ॥ 

C ew पूणासित्रकमनुभिमेन्तितेः शुदवारिभिः । 
परणोखिसपतकुम्भस्तान् वयेदिति शोधनम् ॥ १५८ ॥ 
यदि Ase स्युः रावदुगेन्धिदूषिताः | 
we सिलं BSCS तात् ॥ १५९ ॥ 
सन्ति भूरीणि तोयानि गजदघ्ानि तेषु च । 
TAPAS सोधयेत् ।॥ ५६० ॥ 

ययेवं शोधिता न स्युमतस्प्ष्टजलारायाः | 
अपेयसलिलास्तेषां प्रतिष्ठामपि नाचरेत् ॥ 9६१ ॥ 

अथार्थिमज्जन्तुशवदुषरितवापीकूपादीनां सामान्यतः शोधनमाह वापी- 
त्यादिना | वापीकरूपतडागेषु सास्धामस्थिमतां शवनिरीक्षणात् कुणपददनात्तेभ्यो 
वाप्यादिभ्यः कुणपं VAG ततस्तान् वाप्यादीन् परिशोधयेत् ।॥ १५७ I 

कथं शोधयेदित्याकाङ्क्षायां सोधनप्रकारमाद् पूर्णेत्यादि । पूर्णामिषेक- 
agi: पूर्णाभिषेकस्य मन्वेमन्वितैः शुद्धवारिभिः wane: पूर्णेखिसक्तकुम्भेरेक- 
विंशतिधटेस्तान् वाप्यादीन् छवयेत् इति शोधनं अयं शोधनप्रकारः ।॥ १५८ ॥ 

| अथाल्पजक्त्वगजमितवहुजल्त्वाभ्यां वाप्यादीनां भेदवच्वाच्छोधन विशेष - 
माह यदीत्यादिना sega | रवटुगन्धदुपितास्ते वाप्यादयो यदि स्वस्पजलाः 
स्युस्तदा तेभ्यः TIF सर्वै सिरु जटमुद्धुवयोक्तप्रकरिण ताना्ावयेत् ॥ १५९ 

सन्तीति | तेषु वाप्यादिषु चत् यदि गजदघ्नानि हस्तिपरिमाणानि 
भूरीणि बहूनि तोयानि जलानि सन्ति तदा शतकुम्भजणोद्धारैरेक्विंयति- 
कुम्भजङेरमिषेकेण च तान् शोधयेत् ॥ १६० ॥ 

अथारोधितवाप्यादीनामपेयजख्त्वं प्रतिष्ठानहैतश्चाह यदीत्यादिना | 
WIENS: शवस्परष्टवाप्यादयो यदेवं शोधिता न स्युस्तदा तेऽपेय- 



CHICAS: ३९७ 

aay Set कुवेन कमं तरथा भवेत् | 
दिनमेकं निराहारः शुध्येत् GAIA ॥ १६२ ॥ 

याचकं धनिनं ZBI वीरं युदटपराङ्मुखम् | 

दूषकं कुरूधमाणां AIT PEAT ॥ ५६३ ॥ 
मित्रद्रोहकरं मत्य स्वयं पापरतं बुधम् | 

aa सूर्यं स्मरन् विष्णुं ae: SARA ॥ १६४ ॥ 
खरकुक्कुटकोटां च विकीणन्तो दिजातयः | 
Arata चरन्तोऽपि श्ुध्येयुखिदिनव्तात् ॥ ५६५ il 

afeet भवन्ति | तेषामद्लोधितवाप्यादीनां प्रतिष्ठामपि नाऽऽकेन्न 

कुर्यात् ।॥ १६१ ॥ 
जथाशोधितवाप्यादिजकेः सखानादिकिं कुवंतो नरस्य प्रायश्चित्त 

क्रियमाणस्य कर्मणो निप्फर्त्च्चाह खलानमित्यादिना । एप्वशोधितवाप्यादिषु 
खानं कुर्वन् तेषां ` च जकेरन्यच्च Be gaa नरो दिनमेकं निराहारः सन् 

पञ्चाखतारानात् शुध्येत् | क्रियमाणं च कमे वृथा मवेत् ॥ १६२ ॥ 
जथ दृष्टधनिकयाचकयुद्धपराङ्मुखवीरादिकस्य पुंसः प्रायश्ित्तमाह् 

याचकमिव्यादिषश्छोकद्वयेन | याचकं fags धनिनं दृष्टा तथां युद्धपराङ्सुखं 

mad वीरं शरं कंटधर्माणां दुषकं जनं Fok मद्यपा मित्रद्रोहकरं 

मस्य स्वयं पापरतं बुधं पण्डितं च दृष्टा सूयं पश्यन् विष्णुं AA: WS 

सवख: खानमाचरेत् ॥ १६३ ॥ १६४ Ul 

aq manda विक्रीणतां नीचदृत्ति च gaat द्विजानां कथं 

af खरेत्यादिना | खरकुक्छृटकोरान् गदंभचरणायुधशक्तरान् विक्री 

णन्तो. नीचब्रत्तिश्चापि चरन्तः कुर्वन्तो द्विजातयो ब्राह्मणासिदिनत्रतात् 

DA: ॥ १६५५ ॥ 



३९८ सहूानिर्वाणृतन्वमः 

दिनमेकं निराहाये हि तीयं कृणंमोजनः | 
अपरन्तु = SAHARA ॥ ५६६ |! 

गृहे नुदुषाटितदरिऽनाहूतः TAA: । 
TRAITS प्ाहमरानं त्यजेत् | १६७ | 

आगच्छतो गुरून दष्टा alsa मदान्वितः । 

तथेव कुर्दाख्राणि राव्येदे कोपवासतः ॥ ३६८ ॥ 

एतस्मिन TAT Tre व्यक्ताथपद्बंहिते । 
कूटना कल्पयन्तः पतिता यान्यधोगतिम् ॥ १६९ ॥ 

ननु कि त्रिदिनव्रतमत आह दिनमिव्यादि | निराहारः सन् 

दिनमकं नयेत् यापयत् | कणभोजनः सन् द्वितीयं दिनं नयेत् | 
अपरन्तु तृतीयं दिनन्तु अद्धिजेर्मयत् | दे अभ्विके त्रिदिनव्रतमिदं 

स्मृतम् 11 १६६ ॥ 7 
अथ fifasrmisageaa प्रविद्यतो वारितार्थं कथयतश्च प्राय- 

Bawa गृह इत्यादिना । अनुद्धारितद्रारे ses गृहे अनाहूतं एव 

प्रविरो वारिताथप्रवक्ताऽपि वारितम्याथेम्य प्रकथयितापि नरः caer 
त्यजेत् ॥ १६७ II 

अथागच्छतः पित्रादीन् कुख्याख्ाणि च समीक्ष्याऽनु्िष्ठतः पुंसः 

प्रा्याश्ित्तमाद् आगच्छत इव्यादिना | आगच्छतो usa पित्रादीन् 

तथेवागच्छन्ति gear च दृष्टा यो मदान्वितो नोरिष्टेत् स एकोपवासतः 
aq | waar द्ृत्यनेन रोगादिनिमित्तकयाऽराक्तयाऽनु्तिष्ठतस्तु न 

दोषमागिच मिति ध्वनितम् ।! १६८ ॥ | 
अधुना यम्भुप्रोक्तऽभ्मिन् चाखे चब्डव्याजेनाऽर्थान्तरं कल्पयतां 

पतितत्वमधोगामिव्व्चाह एतम्मिक्नित्यादिना | व्यक्ताथपदवृंहिते विम्पष्टाथ- 



CHICAS: 

वि सारात्सारं TIRE | 
मुत्रार्थदं HY पावनं हितकारकम् ॥ १७० | 

इति श्रीमदानिर्वाणतन्तरे सरवतन््ञोत्तमोत्तमे सव॑भम॑निणंयसारेश्रीमदायासदादिवसंबदे 
स्वपरानिष्ननकपापप्रायश्चित्तकथनं नाय WHET: | 

पदवर्धिते शाम्भवे Ta एतस्मिन् शाले कूटेन TEMA कल्पयनता 

नराः पतिताः सन्तोऽधौगति यान्ति | 

मायानिश्चटयन्तेषु केतवानृतरारिषु । 

अयोधने शेरशङ्गे Ars BEAT || इयमरः ॥१६९॥ 

प्रकरणाधमुपसंहरत्ाह इदमियादिना | दे दैवि सारात्सारं न्याय्यादपि 

gra पराखरम॒त्तमादप्यत्तमं eats परलोके च Ged धम्य 

धमदनपेतं पावनं पावित्र्कारकं हितकारणमिदं ते तुभ्यं कथितम् | “ सारो 

बे स्थिरे च न्याय्ये ate वरे त्रिष्वि्यमरः” | “ अर्थोऽभिषेयेवसत 

म्रयोजननिव्ृ्तिप्विव्यमरः " ॥ १७० Il 

इति श्रीमहानिर्वाणतन्बटीकायाप् एकादशोद्सः | 



नियमेन fal राज्ञो मानवा धनरोट्पाः 

मिथस्ते विवदिष्यन्ति गुरुखजनवबन्धुभिः ॥ २ ॥ 

व्यति्न्ति तदा देवि खाधथिनो | | 
WaT भविष्यन्ति : हिसया च जिहीषया ॥ ३ ॥ 

अतस्तेषां हिताथाय नियमो धम॑सम्मतः | 

नियोज्यते यमाश्रिय न sea: TART: ॥ ४ ॥ 

ओं नमो ब्रह्मणे | 

इदानी लोक्ुभाकाङ्क्षया परमकारुणिको महादेवः सनातनव्यवहारान् 
madi प्रति पनः कथयितुमारभते भूय इत्यादिना । हे आये ते तुभ्य 
तवाग्रे वा तान् सनातनान् शाश्चतान् व्यवहारान् भूयः पुनरहं कथयामि यान् 
व्यवहारान् रक्षन् पाटयन् प्रविद्. प्रजानन् राजा स्वच्छन्दं SY प्रजाः 
पाल्येदरक्षत् | 

महीपतनियमस्याऽमावाद् द्रभ्यामिलाषरिणो मनुजाः पित्रादिभिः ad 
मिथो विवादादिकै करिष्यन्ति तक्निराकरणाय रोकदिताकाङक्षः सदारिवो 



TAS चरणां सम्बन्धमेदतः 1 ५ ॥ 
सम्बन्धो fafa ज्ञेयो विवाहाज्जन्मनस्त 
तत्रौदाहिकसम्बन्धादपरो बल्वत्तरः ॥ ६ ॥ 
दाये तृष्वेतनाज्जयायान् सम्बन्धो ऽघस्तनः रिष | 
अध RATT पुमान् मुख्यतरः स्म 

नियमं विदधातीवयेवाह नियमेनेव्यादिना द्ुभान्नराः इव्यन्तन sero | 
हे देवि यतो राज्ञो नृपस्य नियमन बिना धनलोष्टुपाः वित्तविषयकलाल- 
सावन्तस्ते मानवा मनुष्या गुरुस्वजनवन्धुमिः साकं मिथो विवदिप्यन्ति तथां 
तदा नियमाभाव स्वार्थिनो धनार्थिनस्ते वित्तहेतवे धनां व्यतिधधम्ति परस्परं 
हनिष्यन्ति जिहीषेया वित्तहरणेच्छया दिंसया च पायाश्चया भविष्यन्ति 
अतस्तेषां मानवानां हितार्थाय धर्मसम्मतः स नियमो मया नियोज्यते sae 
यं नियममाभित्य नराः दामादद्रा् अर्येयुने पतेयुः | व्यतिन्नन्तीत्यत्र 
वत्तेमानसामीप्ये वत्त॑मानवद्वेति भविप्यति ठ्ट् i) 2-2 ॥ 

ननु यच्नियमाश्रयणान्मनुप्या भद्रान्न HAG: कोऽसौ नियमस्तत्राहं 
दण्डयेदित्यादिना | यथा राजा नराधिपः पापापनुत्तये किल्विषनाञ्चायं पापिन 
जनान् दण्डयेत्तथैव नृणां मनुष्याणां सम्बन्धभेदतो दायान् विभवान् विभजेत् 
विभक्तान् कुर्यात् । ° दायो दाने धने पुंसि वाच्यखिद्गस्तु दातरि `" ॥ ~ | 

अथोद्राहजननाभ्यां दायविभागोपयोगिनः सम्बन्धस्य द्वैविध्यं भाषमाणो 
महादेवस्तत्र वैवादहिकसम्बन्धतो जननसम्बन्धस्य प्राबल्यं प्रतिपादयति सम्बन्ध 
इत्यादिना | विवादात्तथा जन्मनः उव्यत्तेः सम्बन्धो द्विविधो द्विमकारको ज्ञेयो 
बोद्धव्यः | तत्र तयोः सम्बन्धयोरोद्राहिकसम्बन्धादपरो जन्मसम्बन्धो वख्वत्तरो 

्ेयः ॥ ६ ॥ | 
दायहरणे उष्वतनसम्बन्धतोऽधोभवस्येव सम्बन्धस्य Sears 

क्रमतो योषिद्धयः पुरुषस्यैव प्रधानत्वं चाह दायि वित्यादिना । हे दिवि दाये 
46 



. 
oon = निव स् 

२ Sz HELIA Older: 

aS AEN सम्वन्धी दूय निः 

विधिना धीरा Bass: ऋमाडनम् ॥ < \ 

त्रे पौत्रे च कन्यासु पितरि स्थित | 

ार्ययामपि दायाहः पच a a चापरः 8 

वहवस्तनया यत्र सवं तत्र ससादिनः | 

व्ये राञ्याधिच्छरिवं तत्त वंानुसारतः i ae ll 

तु घ्ने तुष्वैतनादुध्वभवात् सभ्बन्धादधस्तनाऽधामदं सम्बन्धो ज्यायान् 

र्ठ; स्मरतः | तचब्देनाऽभिवष्ठनष्टावधस्तनात् FSSA TI 

उयायस्त्रमिति घ्वनिदय् | जत्र दायट्रणड्यर्प्वक्रमात् खतः पुमान् ह्या 

सु््यतर्ः IAT: faq: || ७ | 

SIGS कतरस्य TEM स्यात् तत्राह तत्रापीति | 

तत्रापि भुख्यतरपु death सचिकपेण aaa सन्वन्धी दप्यमहति धना 

भवति ! अनेन gina विधिना धीरा नीषि धनं क्रसाद्विमजयुवं- 

ण्टययुः ॥ < ll 

ननु cesar पुंसो वि्यमानानां पल्ञाकन्यान) ताततनयपोत्राणाञ्च 

मध्ये कतमस्य तद्धनम्राहकलमत आह् ̀  गतस्यत्यादिना | तस्य AIA 

पत्रे पैत्रे पितरि च स्थितं कन्यास्वात्मजासु च स्थिता भार्यायां पल्यामपि 

स्थितायां सच्रषरष्टवात् पृस्तेन geese SS पुत्र एव 

दाया; स्यान्न aise: पेत्रादिदायाहं : | पात्रस्य पुत्रतो TREAT, 

भार्यायाः कन्यानां च सखीवेनाऽप्रधानल्वात् पिति्योध्वेभवस्वेनाऽज्यायस्तवाद् 

दायारेत्वं AAA: | र. ॥ 

नन॒वहपुत्रस्य प्रमीतस्य पथ्वीषतेः स्थावरस्थावरेतरद्रव्येषु स्वषामास- 

जानां aniseed न्यूनाधिका्ारिवं Fea आह Fea इत्यादिना | 

राज्ञो यत्र स्थावरे जङ्गमे वापि wey वहवः तनयाः पुत्रा भागाहास्तित्र सर्व 



ऋणं यत् Use तच दोधयत् aaa: | 

तस्मिन् स्थित fame न भवन. Gee कसु} 59 ॥ 

विभभ्य यदि Wee पतुक नरा 

तेभ्यस्तदनमाहसय fig द्ापयन्नुपः ॥ १२ ॥ 

यथा Seca निर्यं यान्ति मानवाः | 

ऋणेनापि तथा वदः SAAT न चापरः | 5३ ॥ 

समांरिनस्त॒स्यमागिनः स्युः नतु न्यूनाधिकांयिन इत्यथः | ननु महीप ज्य 

एवाऽऽत्मजे प्रायो राञ्याधिकारिवं श्रयत ददयते च तन्. कथसुच्यत सर्व 

तत्र समांिन इत्यत आह् Fe cae | ae राज्ञः पुत्रे यद्राञ्याधिकारित्व 

aq वंशानसारतो ज्ञेयम् । वंशे यदि We एव राजपुत्रो राज्यं ल्ममानं 

भवेत्तदा तस्मिन्नेव राज्याधिकारिखम् | अन्वपां भ्रासाच्छादनमाजनत्वय् | 

न्यथा तु प्रथ्वयादिकं सकलं द्रविणं विमन्य सव गृहःयुराति भवः | १० ॥ 

gpa दक््वाऽवचिष्टं पितृद्रव्यं आनृमिषिभक्तव्यामत्याह ऋण. 

मिव्यादिना | sen पितृसम्बन्धि यदृणं तत् tae: पिनृत्तन्वान्वि नधन 

दोधयेत् । तभ्मिन्नुणे स्थितं सति aa ay धनं ae वण्टनयाच्य 

न भवेत् ॥ 

पैनुकस्रणमन्लोधयियैव विमञ्य गृीततातदरम्वसर्यनेरापिषम्तदण दापये- 

mate विभज्यव्यादिना | पेलृकं विमवं ध्न विमज्य नर् Als गृहीघरुस्तदा 

तेभ्यो नरेभ्यस्तत् पैतृकं TAMA गृहीला नृपा राजा AT ATA = । 

तंद पयत् ॥ १९ ॥ 

अऋणानपयने BRUNI सच्टान्तं TAIT यथत्माढन। । 

यथा Rata मानवा नरा निरयं नरकं यान्ति तथा TAIN स्वमतं 

वद्धो मवति न चापरस्तदन्यः HAT वद्धा भवत् | 



पट्ानिर्वाणतन्तम् ++ aa ५८ 

साधारणं धनं यच्च स्थावरं स्थावरेतरस 
अंशिनः ५ rer स्वं स्वमंशं विभागतः oe ll 

अंरिनां सम्मतावेव fram: परििव्यति | 
तेषामसम्मतो राजा समदृटयांामाचरेत् । १५ ॥ 
स्थावरस्य चरस्यापि विभा — सतुनः | 
मृस्य वा esa न | 

विभक्तेऽपि धनं यन्तु 
पुनविसञ्य तद् दरव्यसप्राप्ठांसाय द पयेत् ॥ ॥ 

® 

#\ 

सामान्ये स्थावर ASA च द्रव्ये सर्वेषामेव दायादानां तु्यांखाहकल- 
मित्याह साधारणमिव्यादिना | स्थावरं स्थवरेतरं SSH च यत् साधारणं 

सामान्यं धनं तत्र विभागतः सर्वे अंशिनः स्वं स्व्यं प्राप्तुं wequeta 
योग्या भवन्ति ॥ १४ ॥ 

सर्वेषामंशिकानां मिथः सम्मतो सत्यामेव विभागस्य संसिद्धिः स्यादित्याह 
 अंरिनामित्यायर्धेन | अंशिनां मागग्राहकाणां सम्मतावेव सस्यं विभागः 

परिसिष्यति निष्पद्यते न चन्यथा | ननु पेतृकद्रव्यविभगे सर्वेषां दायादानां 
सम्मतेरभवि कथं विभागो मवेत्तत्राह् तेषामित्यादिना | तेषामंशिनामसम्मतो 
सत्यां राजा समदष्टया तुल्या eat विमागमाचरेत् कुर्यात् ।॥ १५ ॥ 

aq विमागायोग्यस्य स्थावरादैवेस्तुनः कथं विभागः स्यादत आहं 
स्थावरस्वेस्यादिना | स्थावरस्य चरस्य जङ्कमस्यापि विमाोगानहेवस्तुनो विमाजना- 

योग्यस्य पदाथैस्य मूल्यमथवा ae तदतिरिक्तं तत्र॒ षएवोपजातं द्रव्यं 
तरपो राजा fat दायादानां विभजेत् तेभ्यो दापयितुं विभक्तं कुर्यात् । 
अंरिनामिति “ सम्प्रदानश्य areata विवक्षितत्वात् षष्ठी रोषे ' इति षष्ठी ॥ १६॥। 

अथांरिमिविमेज्य गृहीतेष्वपि द्रव्येषु स्वकीयं मागं साक्षिभिनृपस्य्े 
ज्ञापयते मानवाय राजा पुनस्तानि द्रव्याणि विमञ्य aaa 



पर ॥ an 

करते विभागे sara aaa 

TATA AT भवति 
स्थिते प्रेतस्य पं 

पौत्र एव धनाः स्याद्धम्ताज्जन्ममोरात् } १९ |¦ 
अपुत्रस्य स्थिते ताते सोद्रे च पितामह | 
जन्मतः सान्नकर्षणा ASS धन् St tl २० | 

li 

विमक्त<पीत्यादिना | विभक्तऽपिं वण्टितऽपि धने at मनुष्यः ear 

भागं प्रतिपादयेनपस्याग्रे साक्षिमिवाधयत् तस्मै Baia मनुप्याय पुनम्तत् 

द्रव्यं विभज्य TOT salsa |} १७ | 

सर्वेषां दायादानां सम्मतौ सत्यां द्रव्यविमागे जान पुनस्तत्र विवादं 
aad महीपालेन शासनीयो भवेदित्याह ga इत्यादिना ¦ = चिव अटि 

सम्भतौ सत्यां द्रव्याणां विभागे sd सति पुनस्तत्र द्रव्यविमामे विवादयन 
विवादं Haat भूभृतो राज्ञः चास्यः दासनीयो मवति }} १८ ॥ 

ननु प्रमीतस्य मानवस्य विद्यमानानां तातभायापात्राणा मध्य कस्य 

तद्धनमागित्मत आह feud इत्यादिना | प्रेतस्य सतस्य मनुप्यस्य पात्र 

पितरि चापि स्थिते भार्यायां च स्थितायामधस्ताज्जन्म यषां तषां मारवादसू- 

asa: पोत्र एव धना TAN: स्यात् | १९. ॥ 

नन्वपुत्रस्य गतस्य पुंसो वर्तमानानां जनकपितामहसमानोदयाणां 
मध्ये कृतमस्य ॒तद्वित्तदारितखमत आह अपूुत्रस्यत्यादिना | अपुत्रस्य सतस्य 

जनस्य ताते पितरि सोदरे रात्रि पितामहे च स्थिते सति जन्मनः सननिकर्पण 
न 

साध्येन हैतुनाऽस्याऽपुत्रस्य धनं पितेव हरत् Vets ॥ | 

स्वर्यातुरपृत्रस्यासन्रतरास्वपि कन्याद् स्थिताय पुंसः म्रधानतरत्वात् 

aaa धनमागिलमित्याह वि्यमानास्ित्यादिना 1 है श्रिये सतस्य पुरुषस्य 



च सता 
+ सह् [ नदाएतुन्तम 

याति पिता 

लोकः पुद्ररूपः स्व॑यं ॥ 

सम्प्राप्य स्वामिनो धनम् | 

कतं समथा स्वधनं विना ॥ Re ॥ u 

Saag सच्िष्कष्टास्यासन्नास्वपि कन्यासु यतः पुमान् पुरूषो सुख्यतरः 

प्रथानतरा मवेदतः पोत्र एव धनमाग् AIT ॥ २१ | 

अधुना पितुरेव सहेतुकं Pred व्याहरन् पुत्रहीनस्य सतस्य पुंसः 

haa धनाधिक्ारित्वमनुवदति धनमित्यादिना | यतो धनं पितामहात् 

 सकालान्मतेन पत्रेण पैत्रं याति गच्छति अतोऽत्र संस oc: पिता 

स्वयं yang इति गीयत छशव्डयतं ॥ २२ ॥ 

टदानौ व्ाद्मीरोव्योमययोर्मध्ये व्राह्येवातिश्रष्ठा पुत्ररहितस्य सतस्य 

पत्यर्वित्तम्य arta sare ओोद्रादिकऽपीत्यादिना | आओंद्राहिकेऽपि विवाह- 

निमित्तक्रऽपि सम्बन्धे ब्राह्मी वेदोक्तविधिना परिणीता मार्या ेवीभार्याया 

वर्मीयस्यतिवरा भ्वेत् | a: स्वामिनो यतां देद्टाधेहारिणी स्यादतो व्राह्मयेव 

मायीऽपुत्रस्य पुत्रहीनस्य दतस्य पयु: रिक्थं घनं हरत् | अपुत्रस्यव्युपरक्षणं 

एत्रपौत्रादिरदितस्य । “: वरीर्यास्तुस्वरयोरित्यमरः ** | सिविथसक्थं धनं 

वस्वित्यमरः › I २३ ॥ 

जथ स्वाभिपृत्राभ्यां tear खी रव्धभर्चुविमवा सती तदानविक्रयो 

कर्त न aad पतिपुतरे्यादिना । पतिपुत्रव्हीना खी स्वाभिनो धनं 

सम्प्राप्य ठ्न्ध्वा नैव agid न च विक्रेतुं समर्था शक्ता भवेत् परन्तु स्वधनं 

चिना स्वकीयं त॒ धनं दातुं विक्रेतुं शक्रोतीव्यथंः ॥ २४ Ul 



नः स्वानिपदं व्रजत् | 

तदासच्चतसो REIN TSA | २६ I 
# 

मूते पत्यो स्वधर्मेण पतिवन्धुवशे स्थिता | 

तदभावे पितबन्धोस्तिठन्ती दायमहेति \ २७ ॥ 

दाङ्कितव्यभिचाराऽपि न पत्युदायमागना | 

sea जीवनं माद AGMA: ॥ >< I 

ननु किं नाम सखीधनमत आह पिनृभिरित्यादना | FETA 

agama पितमिजेनकादिभि ase: पतिपित्रादिसि्वा धमस्तम्मतं 

यद्धनं दत्तं यच्च weet स्वीयया रिष्पादिक्रिययापाजिति तत चत 

प्रकीर्तितं कथितम् ॥ २५ 

ननु सम्प्राप्तस्वामिवित्ताया योषितो aa स्यां कस्य तद्धित्तहारिकत्यत 

आह तस्यामिल्यादिना | तस्यं सम्प्रा्तस्वामिधनाया चिच, खता, सत्य 

तद्विक्थं धनं पुनः स्वामिपदं ्जेद्च्छेत् | स्वाभिपदगतं च त वधमध्- 

उध्व्रमात्तदासन्नतरः स्वामिनोऽतिसच्िरृष्टो जनो हत् । Tay सामान्यत 

sey विरोषतस्त्वमरे वक्ष्यते ॥ २६ | 

अरर्मरणे सति मर्त्रादिवान्धववरो TH Tee खी स्वामिनी 

दायमर्हतीत्याह मते इव्यादिना | पर्या स्वामिन मृतं सात पतिचन्धुवरे 

स्वधर्मेण स्थिता agate पतिबन्ध्वमावे grata Terai al za 

पद्यधेनमह्ति ॥ २७ ॥ 

रङ्कितव्यमिचारा नारी ठु प्रासाच्छादनमात्रभा।गना न < स्वामिधन- 

भागिनीत्याह शङ्कितेसादिना | दाङ्कितव्यमिचाराऽपि खी TERA न् 



३६८ महानिर्वाणतन्तम् 

वह्वयश्चेहनितास्तस्य खयातुधेमेतत्पराः | 

भजेरन् स्वामिनो वित्तं समांरोन हाचिस्मिते ॥ २९ 1 
पत्युधैनहरायाश्च मतौ भर्तृसुतास्थितौ | 
पुनः स्वामिपदं गता धनं दुहितरं AR ॥ Re ॥ 

थतायां कन्यायां रिक्थं पुत्रवधूगतम् 
मिन प्राप्य श्वहुरात्तत्सुतामियात् ॥ ३१ ॥ 

भवति किन्तु भतुर्विभवह्ारिणः पुरुषास्जीवनं मात्रं जीवनमेव कमते oar | 
अपीति वदता सदारिवेन प्रकटितव्यभिचाराया नार्या नितरामेव भतदायमाज- 

करणयोश्येति " करणे ल्युट् | ““ मात्रं कात्छन्येऽवधारणे ' इत्यमरः |] २८ 

प्रेतस्य धमेपरायणा वहयो सार्याश्वेत् सर्वाः स्वामिनो दरव्यं विभज्य 
गृहीयुरित्याह wa इत्यादिना | हे शुचिस्मिते Bassa पवित्रेषद्धासे वा ¦ 
तस्य wad: स्वगेगामिनः पुंसो waa: पुण्यपरायणाश्येचदि agat वनिताः 
faq: स्युस्तदा सर्वास्ताः स्वामिनो वित्तं समांरेन genta भजेरन् 
सेवेरन् ॥ २९ ॥ | 

रुड्धभतुवित्ताया वनितायग मरणे सति तद्वित्तं पुनस्तत्स्वामिनं प्राप्य ततश्च 
तत्तनयां गच्छेदित्याह् पल्युरित्यादिना | पत्युधेनहरायाः स्वामिनो वित्तहारिण्याः 
खियाः मृतो wed: सुतायाः स्थितो च स्यां धनं पुनस्ततस्वामिपदं गत्वा 
दुहितरं weal रजेदरच्छेत् | भतसुतेतिव्याहरन्महादेवः कीतादिघुतां तद्धनं न 
गच्छेदिति सूचयाच्चक्रे ॥ २० ॥ 

गृहीतपतिद्रम्याया नार्या सतौ सत्यां तद्द्रव्यं aga ततः agers 
च सत् aya यायादित्याह् एवमिसयादिना | एवमनेन प्रकारेण कन्यायां 
स्थितायां सत्यां पत्रवधूगतं रिक्थं धनं aad पुत्रवधूमरणे सति स्वामिनं 
Tea STH पुनः Bat प्राप्य ag तत्सुतां श्वह्युरतनयामियाद्रच्छेत् | 



दरादयाह्टासः २६९ 

मे सत्त्वे वित्तं मातगतं Be 

तस्यां मतायां पत्रेण यनो MAAR ।॥ ३२} 

मतस्यो्यगतं वित्तं यथा प्रामोति तस्ता | 

` जनन्यपि तथाऽऽमोति पतिहीना म्वेयदि ॥ ३३ ॥ 

अतः सत्यां जनन्यां तु विमाता न धनं हरत् 

मतौ जनन्यास्तं प्राप्य पित्रा गच्छेदिमातरमः 1 

अधस्तनानां विरहा्यथा रिक्थं न यायधः | 

येनैवा<धस्तनं पप्तं aaa तदा तजेत् ॥ ३५ ॥ 

तन्म्रते इत्यत्र ‘ages भावे क्त" इति सूत्रेण भवि क्त प्रत्ययः | एतच मर्त. 

दुहित्रादिात्रीयपर्यन्तामावे बोद्धव्यम् ।॥ ३१ ॥ । 
aq पराप्तपुत्रवित्ताया मातुमैरणे सति कस्य तद्धित्तमागितेस्यत आह् 

तयेत्यादिना | दे दिवे तथा तेनैव प्रकारेण पितामहे सत्वे वतेमाने मातृगतं 

जननीप्रा्तं वित्तं धनं तस्यां मातरि मृतायां सत्यां पत्रेणाऽऽत्मजेन भ्रा पत्या च 

aya भवेत् Bat गच्छेदित्यथेः | सन्नेव सत्त्वमिति wise: | इदं 

पुत्रस्य सोदराणां AGATA बोद्धव्यम् | ३२ 

पुत्रादिपितपर्थन्तरदितस्य प्राप्तपश्चत्वस्य पुंसो जनकस्य जनन्या अपि 

तद्वित्तदत्रीलं तन्तौ च तस्य विभातुरपीत्याह मृतस्येत्यादिद्धयेन | मृतस्य 

जनस्योष्वगतमूः्यै॑पराप्तं fad तखिता म॒तस्यं जनकौ यथाऽभ्प्राति रमन तथव 

यदि पतिहीना स्वामिरदिता भवेत् तदा तज्ञनन्यप्यामोति ॥ 

अत इति | अतो जनन्यान्तु सत्यां विमाता तस्य धनं न हरत् किन्तु 

मातैव हरेत् । जनन्या मृतौ मरणे तु तद्धनं तं पुत्रं प्राप्य पित्रा विमातरं 

गच्छेत् ll ३४ Ul | 
अघोमवानां रिक्थग्राहकाणाममावादधस्तादगच्छतो विनत्तस्योध्वेगामिते 

ना<पव्यहीनाया कन्धभ्रातरवित्तायाः पतिवव्याः Agia स्यां date वित्तस्य 
Ay | 



३७० मह् निर्वाणतन्दम् 

पितव्याश्रयत्वं स्यादियवाह अधस्तनानामिवयादिद्धयेन | अधस्तनानामधोभवाना 

जनानां विरहादमावावथा यदा रिक्थं धनं अधो न याति गच्छति तदा यनेव 

जनेन अधस्तनमधोमवं जनं धनं प्राप्तं तेनैव जनेनोध्वे ब्रञेदरच्छेत् ॥ ३५ ॥ 

अत इत्यादि | अतोऽधस्तनानां विरदाद्विक्थस्योध्वेगामिलदेव पितृ 

व्यस्थितावनपत्यायाः पत्रेण पुत्रया च रहितायाः स्वसुमृतौ सत्यां पत्यो 

भगिनीयर्दरि स्थितेऽपि स्वखगतं च सत् धनं पितरव्यमाश्रयत् तस्या चात्र 

पित्रादिना च पितृभ्रातरं भजेत् | अनपत्याया इति विरेषणनाऽपस्यवत्याः स्वसुः 

मतौ तदुतस्य धनस्य तदपलयगामितेवेत्यसूुचत् 1 ३६ 

game धनस्य पुरुषावरुम्बितवात् सोदरायां विद्यमानायामपि 

्रेमात्रेयमामितैव स्यादित्याह उर्ध्वादित्यादिना | यतो वित्तं घनमूर्वादधः प्राप्य 

पुमांसं पुरुषमवलम्बते आश्रयति अतः सोदरायां भगिन्यां सत्यामपि वेमत्रेयो 

विमतृजो धनं हरेत् \ ३७ ॥ 

ननु सोदरायां वैमत्रेयसन्ततौ च वि्मानायां वेमात्रेयमरणे सति तद्वतं 

वित्तं का प्राप्तुयात्ततराह स्थितायामित्यादिना 1 सोदरायां भगिन्यां विमातुः 

ुत्रसन्ततौ च स्थितायां स्यां वैमात्रेयगतं विततं तन्मरणे सति वेमात्रयान्वयो 

विमात्रजसन्ततिरभजेत् सेवेत ॥ ३८ ॥ 



त् — IAA il geo | 

wll 

: साधारणधेनेः \ ४१ ॥ 

पृत्रादिमातृपयेन्तरदहितस्य प्रमीतस्य de: सादरवेमात्रेययोरुमयोरपि तद्धने 

सममागित्वमित्याह् मृतस्येस्यादिना | हे दिवि मृतस्य जनस्य सोदरो भ्राता 
तथा वेमात्रेयश्च sat तद्धनस्य पित्रगतववेन हेतुना तत्र समां िनौ सन्तौ तद्धनं 

विभजतां विमञ्य गृह्टीयातामिदयथंः | ३९ 
जीवन्त्यां कन्यायां तदप्यस्य aries नेत्याह कन्यायामित्यादिना 1 

कन्यायां जीवितायां सत्यां ase दायभाग् न भवेत् किन्तु कन्येव 

दायसागिनी स्यादित्यर्थः | यत्र जने यद्वित्तं धनं यह्धाधितं मवेत् तन्मृतो तस्य 
बाधकजनस्य मरणे सति तद्वित्तं तमपरं जनं जेत् गच्छेत् | ४० ॥ 

अपरिणीतां भगिनीं सामान्यैस्तातद्रव्यैरुद्ाहयन्त्यो दुहितरो मृतस्याऽुत्रस्य 
पित॒र्विणं सर्वा विभज्य गृहीयुरित्याह विभजेयुरित्यादिना । पिः पुत्रामावे 

सति पितुः साधारणैः सामान्येधेनैरनूढामपरिणीतां पितुः plage 

दुहितरः पुत्रयः fiadg द्रव्यं विभजेयुः | deeds विबाद्यमानाऽपि पितृद्न्य 

विभजेत् i ४१ i | 

अनपत्यायाः प्रमीताया नार्याः स्रीधनस्य तत्स्वामिगामित्वमपरस्य तु 

तल्छन्धद्रव्यस्य यतः प्रािरासीत्तखदाश्रयित्वमित्याह असन्तत्या इत्यादिना | 
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FASTA विदध्यादात्मपोषणम् | 
पुण्यन्तु aaa शक्ता SARs ॥ ४३ ॥ 
पितामहस्तषाथाख सत्यां तातविमातरि | 

पितामहगतं Rast तस्तरे स्नुषां जेत् ee ॥ 

पितामहे पितृव्ये च तथा rat जीवति | 
अधोभवानां TIAL भ्रातेव धनभाग् भवेत् ॥ ६५ tt 

असन्तत्याः सन्ततिरहिताया sare नार्याः eet स्वामिनं तद्ध्तारं भजेत् 

सेवेत | अन्यत्तु तद्धिन्न्तु द्रविणं द्रव्यं यस्माज्जनादाप्तं sed तत्पदमाश्र- 
येद्धजेत् ॥ ४२ ॥ | | 

sama वित्तानि दातुं fd चाऽशक्नुवती नारी मरणपर्यन्तं 
भुञ्जीत तदुपस्वतवेस्तु धमेमपि दुर्ीतित्याह प्रेतेत्यादिना } म्रेतरुन्धधनेरमत- 
प्रातेरविततर्नारी योषिदात्मपोषणमात्मनो भरणं विदध्यात् कुर्यात् | पुण्यं धर्म तु 
तटुपस्वत्वैस्तदतिरिक्तैस्तत एवोपजातेरधनैर्विदध्यात् | ast दाने विक्रये च शक्ता 
समर्था न भवेत् ॥ ५३ ॥ 

ननु पुत्रादिपितृव्यपयेन्तरहितस्य मृतस्य पुंसो द्रविणस्य तयित्व्ययली- 
गामित्वं तातविमात्रगामित्वं वैत्याशङ्कायामाह पितामहेत्यादिना । पिता- 
महस्नुषायां पितामहपुत्रभार्यायां तातविमातरि च सत्यां विद्यमानायां 
पितामहगतं fei धनं again पितामहस्यात्मजेन स्नुषां पुत्रपज्ञी 
जेत् | ७४ | | 

ननु पुत्रादिमातृपयैन्तरहितस्य प्रेतस्य पुंसो विद्यमानानां पितामह- 
een मध्ये कतमस्य तद्धनभागित्वं तत्राह पितामह इत्यादिना 

छोकट्वयेन | पितामहे fiaet तथा oat च जीवति सति अधोभवानां 
जनानां मुख्यत्वात् प्रधानवाद्धेतोर््रातैव धनभाग् भवेत् । तात् पुत्रात 
fant धनं मृतस्य भाते WHE: ॥ ४५५ ॥ 



| anil दुहितुः प्रेतस्य पि 
दुहित्रपत्यं धनभाग् धनं यस्मादघं 

स्वःप्रयातुः स्थिते ताते तथा मातरि काके 

पुसो स॒ख्यतरतेन धनहारी भवेत् fa ॥ 

Sera: खपितसापिण्डो वन्तमानेऽपि मातुले 

प्रेतस्य धनहारी स्यात् पितुः सम्बन्धगोरात् ॥ ४९ ॥ 

पितृव्यादिति | अल लोके पितृव्यात् सन्निकर्षे सामीप्य यद्यपि 

भरातुपितामहौ तुल्यो समानौ मवतः तथाप्यधोमवानां Sea स्वः- 

प्रयातुङनस्य धनं पितृपदं गत्वा Ata भजेत् ॥ ५६ ॥ 

aq पूत्रादिपुत्रीपय॑न्तहीनस्य मृतस्य पुंसो वि्यमानयोस्तातदुरित 

पत्ययोर्मध्ये कतरस्य तद्धनग्राहकत्वमत आह स्थित इत्यादिना | HA मृतस्य 

जनस्य पितरि feud दुदहितुरपत्येऽपि स्थिते सति यस्माद्धनमधासुखं स्यादता 

दुदित्रपत्यमेव धनभाग् भवेत् ॥ ४७ Il 

प्रेतस्य पुंसो जीवतोर्मातापित्रोमेध्ये पुरुषस्य भधानल्वात् पितुरेव 

तद्धनहारित्वमित्याह स्वःप्यातुरित्यादिना | हे aes स्व प्रयातुम॑तस्य 

जनस्य ताते पितरि स्थिते सति तथां मातरि स्थिताया सस्या एस 

मुख्यतरव्वेन देतुना पिता धनहारी स्यात् 

ननु मृतस्य पुंसो वियमानयोर्भातुलपितृसपिण्डयोमेध्ये कतरस्य तद्वित्त- 

मागित्वमत आह स्थित इत्यादि । मातुले वर्तमानेऽपि पितुः सम्बन्धस्य 

सोरवाद्धेतो स्थितः स्वपितुसापिण्डः प्रेतस्य धनहारी स्यात् सपिण्ड एव 

सापिण्डः ““ प्रज्ञादिभ्यश्चेति ? स्वाथऽण् ॥ ४९ 



A198 Sens idee, 

मातुल नाप्नुयाडनम् 
rend 

सत्यां TTT: 
eS वित्ते पितु 

Name Waa: पितृष्वस 

देवि पानी तत्राऽधिकारिणी ॥ ५३॥ 

ननु fig: सपिण्डात् सन्चिकृष्टस्य areca प्रेतधनह तुल्यं सम्भवति न 
तु विप्रकरृष्टस्य पितुः सपिण्डस्येतीमामाशङ्कां tere अधस्तादित्यादिधनमित्य- 

न्तं सार्धम | हे रिषे अधस्ताद्रमनाभावि सति प्रेतस्य धनमृध्वेभवं जनं गतं प्राक 
भवेत् | तत्राप्युष्वैमवेप्वपि पुंसां मुख्यत्वाद्धनं पितुकुरमितं प्रापतं स्यात् | अतो 
हेतोरत्र कोके ARS ऽप्यासन्नोऽपि मातुलः प्रेतस्य धनं नाप्तुयान्न SAT 4 0 

तभ्योऽविभक्तस्य पुरुषस्य खतो सत्यां aga: faded: साधं पेता- 

महकद्रव्यात् data प्रा्षुयादिसयाह मजीवदित्यादिना । हे पावति अजीव्- 
fuga was: oa: पितृव्यैः पितुश्रतृभिः सह पितामहस्य द्रविणात् 
द्रव्यात् स्वपितुर्दायं प्राप्तुमर्हति ॥ ५५१ ॥ 

 अजीवन्मातृका श्रातररहिता पोत्रयपि पितामहद्रव्यात् प्रमीतस्य fate 
प्रा्तमर्हतीव्याह ्रावहीनेव्यादिना | चेचदि wants भ्रात्ृहीना सोदरवेमात्रेय- 

रहिता सौम्या व्यभिचाराख्यदोषहीना च भवेत् तदा तथा तेन प्रकरण पोत्री 
पुत्रदुहिता figed: समभमागिनी सती पितामहधनं हरेत् गरृहीयात् ॥ ५२ | 

ननु प्राप्तपश्चत्वस्य पुंसो fanart जननीभगिनीपुत्रीणां मध्ये तद्वित 

का घनाधिकारिणी स्यात् तत्राह सस्यामिस्यादिना ¦ हे दैवि aaa: पितामद्यां 



aad © {७४ 

fan प्रिये ¦ 

तथ पौत्राः पितृप्वस्षयैपि सत्यां वि्यमानायाम् अधभ्ताजन्मगोरवात् पोत्री 
वित्त 

त॒त्र पितृगते ऽधिकारिणी स्यात् ॥ ५३ ॥ 

ननु प्रेतस्य स्नुषाया दुदितृतः पोत्रयाश्च तञ्जनकस्य ieee श्रेष्ठत्वा- 
द्धियमानस्य तस्येव तद्धनहारित्वं aged नतु तत्स्नु्रादीनामितीमं सन्देहं 
दुरीकुर्वच्ाह अधोगामिष्वित्यादितवितेवयन्तं छोकद्रयम् । अधोगामिषु विततेषु 
धनेष्वधस्तनोऽधोमवः पुमान् ज्यायान् SST वेत् A Essa: | उष्वंगामिधनं 
तुर््वोद्धवः पुमान् श्रेष्ठो भवेत् |W ५४ ॥ 

अत इति | हे परिये अतोऽधोगामिधने ऊर्ध्वोद्धवम्याऽरष्ठत्वाद्धेतोः 

म्रतस्य स्नुषायां पुत्रभार्यायां पौत्रयां दुहितरि च सत्यां वत्तमानायां प्रेतस्य 

विभवं धनं 24 add तखिता नैव शक्रोति किन्तु यथाक्रमं ता एव प्रेतधनं 

हत सक्नुबन्तीत्यथेः ॥ wh Ul 

ननु प्रेतपुरुषस्य पितुर्वशे धनग्राहकासच्वे तदद्रव्यस्य किं कुलमामि् 

स्यादत आह् यदेत्यादि | यदा सतस्य जनस्य age धनभाजनं धनस्य पतरं 

न स्यात्तदा पूर्वोक्तविधिना पूर्वंकथितविधानेन रिकथं प्रेतस्य धनं मातामहकुलं 

भजेत् सेवेत ॥ ५५६ UI 

मातामहकुल्यातस्य द्रव्यस्याध-ऊर््वकरमेणेव पुरुषाश्रयलं तदसच्वे नार्या- 

श्रयत्वं च स्यादित्याह मातामहेस्यादिना | मातामहगतं मातामहं प्रापतं वित्तं धनं 



२७६ महानिर्वाणतन्तम 

वाह्ययन्यये विद्यमाने पित्रोः सापिण्डने स्थिते | 

मृतस्य दौवीतनयो न पितुर्दायभाग् भवेत् ॥ ५८ ॥ 
adi पल्ली च तत्पुत्रा wera धनमागिनः | 
प्रासमाच्छदनं भदे स्वःप्रयातुयेथा धनम् ॥ ५९ ॥ 

दोवोदाहं पङ्वैन्तीं रोवमर्चैव पाटयेत् 

सोम्याञ्चेन्नाधिकारो ऽस्याः पित्रादीनां घने f 

` मातुकेस्तत्युतादिभिर्मतुल्पुत्रादिमिश्च अधरध्वेक्रमेण एवं पितुक्कुरे इव पुमांसं 

पुरुषं तद भावि खियमाश्चयत् सवेत ॥ ५५७ ॥ 
अथ प्रेतपुरुषस्य ब्राह्मीभार्याया अन्वये मातापित्रोः सपिण्डे वा स्थिते 

देवीपुत्रस्य तद्विमवमागितवं नेत्याह ब्राह्मयन्वये इत्यादिना | बाह्मयन्वये ब्राह्मया 
भार्याया da वियमने पित्रोर्मातुः पितुश्च सापिण्डने सपिण्डे वा स्थिते सति 

शेवीतनयः रव्या भार्यायाः पुत्रो सतस्य पितुर्दायभाग् न भवेत् किन्तु 
विद्यमानयोस्तयोरेव क्रमतः तदायभागिखमिव्यथंः ।~ एतेन ब्राह्ययन्वयस्य 
मातापित्रोः सपिण्डस्य चामवि -दोवीतनयस्यैव मृतजनकदायभागित्वमिति 
ध्वनितम् ॥ ५८ ॥ 

ननु ब्राह्मयन्वयभ्य पित्रोः सपिण्डस्य वा वत्त॑मानते दैवीपुत्राणां 

मतपितृदायभागित्वामावे कथमुदरभरणादिनिर्वाहस्तत्राह शेवीत्यादिना 1 हे भद्र 

स्वःपरयातुः स्वमतस्य पुंसः sel cat तत्पुत्राः शष्यास्तनथाश्च तस्य धनभागिन 

पुरुषात् यथाधनं यथाविभवं ग्रासमाच्छादनं च SAT प्राप्नुयुः | ५५९. ॥ 

ननु Bags कुवती नारी पित्रादिभिः पालनीया- मवेच्छैवेन मत्रा 

Taras रैवोद्राहमिव्यादिना । दे प्रिये यतोऽस्याः tea: लिया 

पित्रादीनां धनेऽधिकारो area: Bale saad तां चेद्यदि, सौम्या- 

मव्यभिचारिणीं जानीयात्तदा दैवमर्तेव पाल्येत् wa । जानीयादिति खध्यादा- 
Tara | परकुबन्तीमिव्यत्र नुमागमरछान्दसः ।॥ Ro ॥ 

रये ॥ ६० ॥ 
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अतः BEET कन्यां रेवेरुढाहयन् पिता | 

MET रोभतो वापि स wasted: i ६१ | 

रोवीतदन्वयामावे सोदको BAST नृपः | 

हरेयुः कमतो वित्तं मतस्य दिवरासनात् ॥ ६२ ॥ 

पिण्डदात् ages: सपिण्डाः कथिताः प्रिये | 

सोदका ददामान्ताः स्युस्ततः FASTEST: ।॥ ६३ ॥ 

अथ aga विधिना सत्छुरुजां Haag eae जनकस्य लोकनिन्यत्वं 

दशैयितुमाह अत इत्यादिना | अतो ब्राह्मयन्वये मातापित्रोः सपिण्ड वा स्थिते 

‘gest स्वपित्रादिद्धन्ये चाधिकारस्याऽमावाद्धेतेः क्रोधाद्वा ema वापि 

Sasa: सत्कुखजां सद्ंजातां कन्यामुद्राहयन् यः स पिता लोकगर्दितो 
रोकनिच्दितो भवेत् ॥ ६१ ॥ 

पत्रादि वीसन्ततिपर्यन्तरदितस्य प्राप्तपञ्चत्वस्य पुरुषस्य स्थावरादि- 
सकर्द्रव्येषु सोदकस्य वेदाध्यापकयुरोनेरपतेश्च कमतोऽधिक्रारित्वमस्तीत्याह 

Stara | शेवीतदन्वयाभवि सति सोदको ब्रह्मदो वेदाध्यापकः गुरुः 

at राजा च मृत्य वित्तं धनं शिवशासनात् शिवाज्ञातः क्रमतो हरेयुः । 

यथा हैवीतदन्वयासच्वे प्रथमतः सोदको मृतस्य वित्तं हरेत्! तदभावे 
वेदाध्यापकः तदसच्वे तु राजा चेति ॥ ६२ ॥ 

ननु केषां सपिण्डत्वं केषां dead केवरुगोत्रजत्वं च केषामत आह 

पिण्डदादित्यादिना । हे भिये पिण्डदात् पिण्डदातारं पुरुषमारभ्य सप्तपुरुषा 

सपिण्डाः कथिताः तत ऊर्व FAA: द्यमपुरुषान्ताः सोदकाः स्युः ततः 

परं केवर्गोत्रना भवेयुः | पिण्डदादिति ५4 स्यचूकोपे कमेण्यधिकरणे चति” 

कमणि पमी ॥ ६३ ॥ 
48 
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aq: पिण्ड त Va Sey सेव भाया 3 

॥ सम्बन्धाद् यथाऽौचं विधीयते | 

विभक्तस्य पवात् स्वेच्छया संसृष्टस्य द्रव्यस्याऽविभक्तविधानेनेव पुनवि- 

भागमाह विभक्तमिव्यादिना । चेद्यदि विभक्तं यत् द्रविणं द्रन्य स्वेच्छया 

das felted स्यात्तदा तद्धनं पुनरविभक्तविधानेन दायादा भजेरन् ॥ ६४ ॥ 

जीवतो यस्य पुरषस्य विभक्ताविभक्ताखिरुदरन्यषु यषां यादृम्विभागिल 

तस्य॒ मरणेऽपि तत्र तेषां तादम्िभागिलं स्यादेवेव्याह अविभक्ते इत्यादिना | 

यस्य पुरुषस्याऽविभक्ते विभक्ते वा द्रव्ये येषां दायादानां यादजिभागिता स्यात्तस्य 

पुंसो मृतेऽपि मरणेऽपि ते दायादास्तादजिभवभागिनो भवेयुः 1\ ६५ । 

प्रमीतस्य यस्य पुंसो द्रविणं ये shia याबल्जीवनं त एव पिण्डं 

ददेरचित्याह ये इत्यादिना | ये पुमांसो यस्य पुंसो धनदत्तारो भवेयुस्त एवं 

जीवनावधि जीवनपर्यन्तमस्य पुरुषस्य पिण्डं aa: | परन्तु देवमा्यासुतं विना | 

तस्य तसिण्डदानेऽधिकारिवं नास्तीत्यभेः | शैवभार्यायुतमिति शेव्यास्तदूदुहित्रा- 

दीनां चोपर्क्षणम् ॥ ६६ ॥ 

यथा जन्मसम्बन्धात् सर्वेषां बान्धवानां मरणजनननिमित्तकालौचं जायते 

एवं धनमागित्वसम्बन्धाद्धनहारिणामपि त्रिरात्रमोचं स्यादित्याह रोके इत्या- 

दिना | जन्मसम्बन्धायथाऽस्मि्टोके जने मरणजनननिमित्तकमरोचं विधीयते 



~ 

BIG wale 
= 

0 भ्यः a — = ऽव ऽदण तच्छडन्यन्त्र् ae 
स श्रवणान्छेषदिवसेविशुदधयेयुदिजाद्य 

भ तु विज्ञाते खण्डेऽदौ 

तथा धनमागित्रसम्बन्धाद्धनहतेयंपि Rema विदितम् |“ लोकः aga 

जने › इत्यमरः । ६७ Il | 

नन्वश्लौचकाखाभ्यन्तर एव पूर्ण खण्डं assis श्रष्वतामपरदेसस्थानः 
ब्राह्मणादीनामशोचश्रवणवासरादवरिष्ैरवाशोचवासररविङुद्धिः स्यात् तद्रासरमार- 
भ्याऽपरेवा दस्चाहादिभिरित्याश्ं ्ायामाह पूर्णं इत्यादिना । पूर्णेऽयोचअ्थवाऽपूरण 
MOIST तत्काराभ्यन्तरेऽलोचकाल्मध्ये श्रते सति श्रवणादद्ोचश्चवणदिव्- 

साच्छेषदिवसेरविष्टैरोरात्रविजादयो ब्राह्मणादयो aay: | श्रूयतऽस्मिन्निति 
श्रवणं तस्मात् |“ करणाधिकरणयोश्च ` इत्यधिकरण ल्युट् ॥ ६८ ॥ 

नन्वशोचकारत्यपगमे सति संवत्सराभ्यन्तर एव ज्ञातिमरणं wad 

ब्राह्मणादयः कियद्धिरदहोरत्रे्विद्ष्येयुरत आह sted इव्यादिना । कारातीते 

त्वश्ञौचकाखातिक्रमणे तु खण्डेऽशोचे विज्ञाते aaa न विद्यत | चयदि 

संवत्सराद्र्ण॑त् wae दिनादिकमतीतं न भवेत्तदा अतीतेऽप्यश्ञो चकारं Mises 

विज्ञाते सति त्रिरात्रमशतौचं विहितम् । कारस्यातीतं कारातीतमिति “* षष्ठीति ” 

सूत्रेण षष्ठीतत्पुरुषः | अतीतमित्यतिपूर्वादिणो मिक्तः |‘ नारोचं प्रसवस्यास्ति 

व्यतीतेषु fava” इति देवर्वचनात् मरणविषयकमिदं वचनम् || ६९. ॥ 

संवत्सरे व्यतीतेऽपि मातापित्रोर्मरणं श्रुण्वतः पत्रस्य स्वामिनी मरणं 

शृण्वत्याः पतित्रतायाश्च त्रिरात्रमरौचं स्यादित्याह वषातीतेऽपीर्यादिना 
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AAPA यस्मिन्नसोचान्तरमापतेत । 

Walaa मर्त्यानां शुद्धिस्तत्र विधीयते ti ७१ ॥ 

aaa Tea काटव्यापिवगोरखात् | 

STATE गरीयो व्यापकं WAL ॥ ७२ Il 

TIAA पतेदपरसूतक्स् | 

qaiatiaa शुद्धिः स्यादधन्रदव्या दिनदयम् ॥ ७३ ॥ 

वर्षातीतेऽपि संवत्सरातिक्रमणेऽपि safe मातुः पितुं मरणश्चुतिः स्यात्तदा 

तयोर्मरणश्रतो स्यां पुत्रः त्रिरात्रमशुचिः स्यात् तथा मदः स्वामिनो 

मरणश्रुतौ पतित्रता खी त्रिरात्रमशुचिः स्यात् ॥ ७० ॥ 

एकस्मिन्नरोचे सति तच्छेषवासराऽसमाप्तावेव विषमकारुव्यापका- 

रौचान्तरनिपाते सव्यधिकदिनव्यापक्रेनाऽशौचेन मर्त्यानां af: स्यादित्याह 

अद्लौचाभ्यन्तर इत्यादिना | aerate सत्यौ चाभ्यन्तरे ऽदो चमध्येऽशोचान्तरं 

विषमकारग्यापकम् अपरमशौचम् आपतेदोगच्छेत्तस्मिन्नशोचे जाते सति 

गुर्व्ोचेनाऽधिकदिनव्यापकेनाऽशोचेनाऽपगतेन मर्त्यानां शुद्धिर्विधीयते ॥७१॥ 

अथादौचानां गुरुत्वं निरूपयति अशोचानामित्यादिना । काख्व्या- 

पित्वगोरवात् कारव्यापकल्वे गुरुत्वाद्धेतोरोचानां Tes भवेत् । अधिककाल- ` 

AMARA गुरुत्वमल्पकारुव्यापकत्वाचच रघुत्वमित्यथेः | व्याप्य- 

ASNT व्यापकमदोचं गरीयो गुरुतरं स्खतम् ।॥ ७२ ॥ 

 नन्वशौचान्तदिनेऽपरस्मिन्नोचे पतिते सति पूर्वाशौचेनैव afa: 

स्यात् Raat वेत्याशङ्कायामाह यदीस्यादिना | अदरौचान्तदिव्से जनना- 

जौचस्यान्तिमेऽहोरत्रे ययपरसूतकं तदन्यजनननिमित्तकखण्डादौचं पतेत्तदा 

पर्वाशषोचेनैव व्यतीतेन शुद्धिः स्यात् | यदि त्वशौचान्तदिवसे पूर्णाशौचान्तरो- 

पनिपाते सत्यषबरद्धिभवेत् तदाऽघवृद्धचा पूर्वाशौचान्तदिवसावधिकं दिनद्वयमदोचं 

स्यात् | सूतकमिति तु AHA AISA | तत्राप्येवमेवावगन्तन्यम् [193 
angst ey 
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तावत् पितुकुलाचं यावन्नोदहनं fen: । 
जाते परिणये faa त्रयहमुदाहतम् ॥ ७४ ॥ 
विवाहानन्तरं नारी पतिगेत्रेण eh | 

तथा गरहीत॒गोत्रेण दत्तपुत्रस्यं War } ७५ | 

सुतमादाय सम्मत्या जनन्या जनकस्य च | 

स्वगोत्रनामान्युद्धिख्य AHA खजनेः सह ॥ oF | 

ननु खीणां तातकुरु wast aad भवेद्धतकुर एव॒ वा 

किसुभयत्रापीत्याराङ्कायामाह् तावदित्यादिना | यावदुद्रहनमुद्राहो न भवेत्तव 

कारूपयेन्तं faa: पित॒कुराशोचं पितकुरुसम्बन्ध्यश्चौचं स्यात् | एतेन विवाहात् 
परतो भर्तकुकसम्बन्ध्येव faa ats भवेदिति सूचितम् | ननु उद्वाह दृष्वै- 
सुत्यादकयोर्मातापित्रोरपि मृतौ नार्या अशौचं न स्यादित्यत आह जति 
इत्यादिना | परिणये विवाहे जाते सत्यपि पि्रोमतो मातुः figa मरणे सति 
fat: sad त्रिदिनमसोचमुदाहृतम् 1 we Ul 

नमु वेवाहिकसम्बन्धाज्जननसम्बन्धस्य बल्वत्तरत्वस्योक्तत्वान्नार्याः ase 
एवादोचे waa युक्तं नतु पतिकुकाशौचे सतीव्यत आह् विवाहान्तर- 

मित्यादिना | विवाहानन्तरसुद्राहात् परतो नारी खी पतिगोत्रेण गोत्रिणी स्यात्| 

विवाहादृध्व॑पित्रगोाह्दिर्भूतत्वात् aes सति सिया eats न स्यादिति 
भावः | ननु BTR जनकगोत्रेण गोत्रवत्वमादातुगेत्रिण वेति सन्देहं 

निराकरर्व्नाह तथेत्यादिना ¡ तथा वेन प्रकारेण sage गृीतृमोत्रेण 

TAT WMATA स्यात् i ७५ ॥ 

इदानीं मातापित्रोः सम्मत्या पत्रमादाय गृहीता स्वगोत्रनामान्युायं 

तत्संस्कारो faa इत्याह सुतमिः्यादिना | जनन्या जनयिव्या जनकस्योत्ाद- 

कस्य च सम्मत्या सतं agama गृहीता स्वगोत्रनामान्युिख्याऽऽत्मना 

Tears peta स्वजनेर्बान्धवेः सह संस्कारं कुर्यात् ॥ ७६ ॥ 



नादान्नोमातापित्रोधेने पिण्डे च दत्तकयुत्रस्य सदृष्टान्तमधिकारित्वमाह् 
ञओरसऽपीत्यादिना | अपिक्लब्दः पिण्डेन योजनीयः | पित्रोधने पिण्डेऽपि 
aga पुत्रेऽधिकारिता वर्त॑ते तद्रदादात्रोरपि धने पिण्डे च दक्तकेऽधिकारिता 
स्यात् | द॑त्तकस्याऽऽदात्नोः पिण्डादावधिकारिषे हतुं दश्चेयत्राह यत हृत्यादिना | 
यतोऽस्य awe तौ आदातारौ दीति निशितौ पितरौ स्यातामतस्तद्धन- 
पिण्डयोस्तस्य!ऽधिकारितेव्यथः ॥ ७५७ | 

ननु फ्रियद्धायनो बालो दत्तकः प्रस्तोऽत Ale जापच्चाब्दम्त्यादिना | 
सवर्णात समानव्णादापञ्चाष्दं पच्चाब्दपयन्तं Pri a dea ब्राह्मणादिः 
परिपाल्येद्रक्चत् | पञ्च जब्दा वर्षाणि यस्य स पञ्चाब्दस्तस्मादा इव्यापच्चाब्दम् | 
“ जाङ्मर्यादामिविध्योरित्यग्ययीमावः ” । पञ्चवर्षाधिको यो बालोः असौ दत्तको 
न् प्रास्यते ॥ ७८ ॥ 

दत्तस्य श्रातुप्युत्रस्याप्यादाता afar एव पिता स्यात् तज्जनकस्तु 
तपिितुव्यः स्यादित्याह भ्रातुपुत्रोऽपीत्यादिना | हे कारिक चेद्यदि आ्रातृपुत्रोऽपि 
दत्तो भवेत्तदा स्वेषु क्यु गृहीतेव तस्य पिता भवेत् sates जनकस्तु तस्य 
पितरुव्यः स्यात् WH ७९ | 

धनहारिणा पुरुषेण धनस्वामिनो धर्मा नियमाश्च संरक्षणीयास्तद्बान्ध- 
वाश्च सन्तोषणीया इत्याह य इत्यादिना ¦ यः पुमान् यस्य पुंसो धनर्ता 
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॥ } . 

स्यात् स॒ aa धर्माणि पाल्येत् तस्य Rania dee तस्य बन्धून 
परितोषयेत् |) ८० | 

कानीनगोरकादीनां दायाधिकारित्वं तेषां avis च नेत्याह 
कनीना इत्यादिना | य कानीना: पितुर्वेदमन्यपरकारं कन्ययोत्पादिताः ये च 
meat at waht spre: ये च कुण्डा जीवत्येव पत्यौ ava: 
ये चोक्तरक्षणा जतिपातकिनस्तेवां acts न स्यात् तेषां दायाधि- 
कारिता च नैव स्यात् । “अमृते जारजः कुण्डो मृते we गोक्कः 
इत्यमरः 1] < १॥ 

नासाकतेनदण्डकापराधकर््रीणां खीणां लिङ्गच्छेदनदण्डकापनाधकारिणः 
महापातकिनाच्च पुंसामपि yon नाऽऽचरणीयमित्याह लिङ्गच्छेद इत्यादिना | 
येषां पुरुषाणां खिङ्नच्छेदः शिश्चकतैनं दमो दण्डो विहितम्तरषां यासां 
नासानिकरन्तनं नासिकाकतेनं दण्डस्तासां sini महापातकिनां ब्रह्मघातका- 
दीनाच्चापि मृतौ मरणेऽशोचं नाचरे कुर्यात् ct 

अनुदिष्टानां मनुष्याणां परिवारान् धनानि च द्वादखवषेपयेन्तं राक्ता 

रक्षितव्यानीच्याह् चरणामित्यादिना  उदैखहीनानामनुद्िष्टानां ant मनुप्याणां 

CRANK, यावद् द्वादशवत्सरं द्वादङवषेप्यन्तं राजा पारयेत् । तेषां चनान्यपि 
स एव रक्षयेत् | <2 ॥ 
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दादराब्दे गते तेषां caver, विदाहयेत् | 

fart तत्स॒तायैः Jaa परिमोचयेत् ॥ <£ ॥ 

ततस्तटसखिरिभ्यः पत्रादिकरमतो घनम् | 

विभज्य नृपतिर्दैद्याद्न्यथा पातकी भवेत् । ८५ ॥ 

न कोऽपि रक्षिता यस्य दीनस्या ऽऽपद्तस्य च । 

तस्येव नुपतिः पाता यतो भूपः प्रजाप्रमुः ॥ <£ ॥ 

यदयागच्छेदनष्ष्टो विमागन्तेऽपि कालिके । 

त्येव दाराः पुत्राश्च धनं तस्यैव नान्यथा ॥ ce ॥ 

द्राददावर्षादुष्वमनुदिष्टानां पुंसां कुशमयानि शरीराणि राज्ञा तसुत्रादि- 

मिर्दाहयितव्यानि Brora तेषां परेतत्वश्च॒मोचयितव्यमित्याह द्वादलचाब्द 

इत्यादिना । द्वादशाब्दे द्वादशवर्ष गते याते सति तेषासुदेशदहीनानां नृणां 

ate कुरामयश्यरीराणि राजा तत्पुतायेरनुदिष्टानां पुत्रादिभिरविदाहयेत् | 

त्रिरात्रान्ते तेषां प्रतत्वश्च तैरेव परिमोचयेत् ce ॥ 

` ततः परमुदेशरदितजनस्वामिकं द्रव्यं विभज्य पुत्रादिक्रमतस्तस्परिवरिभ्यो 

नृपेण देयमित्याह तत इत्यादिना | ततस्तदाहानन्तरं तदीयं धनं विभज्य 

ुत्रादिक्रिमतस्तलरिवरेभ्यो नृपतिर्दयात् । नन्वेवमदुवतो नरपतेः को दोषोऽत 

आह अन्यथेति | अन्यथा ace नृपतिः पातकी मवेत् ॥ ch ॥ 

विपरि प्रापतोऽनन्यरक्चको मर्त्यो राज्ञेव पालनीय इत्याह न कोऽपीत्यादिना । 

आपट्रतस्य विपरि प्राप्तस्य दीनस्य दरिद्रस्य यस्य पुंसः कोऽपि रक्षिता न 

विद्यते तस्य नृपतिरेव पाता रक्षकः स्यात् 1 यतो भूप एव प्रजानां प्रभुः स्वामी 

भवेत् |“ निस्वस्तु दुर्विधो दीनो दरिद्रो दुभतोऽपि सः? इत्यमरः ॥ ८६ ॥ 

द्रव्यविभागान्तेऽप्यागतस्याऽनुद्िष्टस्येव पल्यादयो भवेयुरित्याह यदी- 

त्यादिना | दे are विभागान्तेऽप्यनुद्िष्टो जनो यद्यागच्छेत् तदा 



द्रादरोह्छसः २८ क, + 

न समथैः पुमान दातुं Was VRS यत् । 
स्वजनाया SA ऽन्यस्मे दायादानुमति विना WN << i 

यत्त॒ स्वोपाजितं रिक्थं स्थावरं स्थावरेतरम् । 

अस्थावरं पैतृकं च खेच्छया दातुमहंति \ ८९ ॥ 

स्थिते पुत्रेऽथवा पल्यां कन्यायां तत्सुतेऽपि वा । 

जनके च जनन्यां वा ated स्वसयेपि ॥ ९० Il 

स्वाजितं स्थावरधनमस्थावरधनच्च यत् । 

अस्थावरं UES दातुं सर्व क्षमो भवेत् ॥ ९५ ॥ 

तस्यैव दारा मायां पुत्राश्च तस्यैव धनमपि तस्येव एतत्सवमन्यथा न 

मवेत् ॥ ८५ ॥ 

अंशिकानामननुमतौ पितृस्वामिकम्थावरद्रव्यं कस्मेचिदपि दातुं न 

कोऽपि शक्नुयादिव्याह न aad इत्यादिना | स्थावरं चैत्यत्राऽवधारणाथेकश्च- 

शाब्दः पैतृकस्थावराम्यां द्वाभ्यामपि सम्बध्यते | तदाऽयमथैः | दायादानुमति 

विना अंशिकानामनुमतेरभावे teats स्थावरमेव यत र्यं तत्स्वजनायान्यस्मे 

वा दातुं पुमान् समथः शक्तो न भवेत् । 

“ अन्वाचयसमाहारेतरेतरसमुच्ये । 

विनियोगे तुल्ययोगितावधारणदैतषु | 
पादस्य पूरणेऽप्युक्तं AAT चाव्ययम् '' ॥ ८८ ॥ 

tet ॒स्थावरश्च यदित्यनेन स्वोपाजितस्थावराचखिलदरव्यस्य र्यस्य 
पैतृकस्य च जङ्गमद्रन्यस्य स्वच्छन्दं दानं कुर्यादिति सूचितं तदेव पुनर्विश्पष्ट- 

frame यच्तित्यादिना । यत्तु स्वोपाजितं स्थावरं स्थावरेतरं जज्गमं च रकथं 

धनं यच्च॒ wed पैतृकं॒पितृसम्बन्धि अस्थावरं जज्गमं धनं तत्तु स्वेच्छया 

दातुमर्हति ।॥ ८९ Ul | 
अतिसननिकृष्टतरपुत्रायननुमतावपि आत्मोपाजितस्थावरादिसकखद्रवयं पेत- 

कश्चाऽस्थावरधनं ad पुमान् समर्थो भवेदित्याह स्थित इत्यादिनामो 
` 49 
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धनमेवं विधानेन दन्तं वा धमंस् 

Gal तदन्यथा कत पुतरायैर्नैव राक्य 

qa स्थापितं रिक्थं दाता रक्तितुमहंति 

न प्रभुः पुनरादातुं धर्मा ह्यस्य यतः प्रभुः ॥ ९३ ॥ 

मूटं वा तदुपखत्वं FEAR 

स्वयं वा तत्प्रतिनिधिधैमौथं विनियोजयेत् ॥ ९४ ॥ 

मवेदित्यन्तेन sea) पुत्रे आत्मजेऽपि स्थिते सति पल्यां भार्यायामथवा 

कन्यायां दुहितरि स्थितायां aga कन्यापुत्रे वा जनके पितरि वा स्थिते 

जनन्यां मातरि वा स्थितायामेवं आतरि सोदरे स्थिते स्वसयेपि भगिन्यामपि 

स्थितायां स्वार्जितमात्मोपा्जितं यत् स्थावरं धनं यच्वाऽस्थावरधन्ं जङ्गम-द्रव्यं 

यच्च पैतृकमप्यस्थावरं धनं तत् सरव दातुं पुमान् क्षमः समर्था भवेत्॥९०।९१॥ 
सङ्करोक्तेन विधानेन पुरुषेण दत्तं धर्मां च स्थापित द्रव्यं तत् पुत्रादि- 

Aaron करै राक्यमिव्याह धनमिव्यादिना । पुंसा पुरुषेणेवं विधानेन 

िवोक्तेनैतादृरेन विधिना यत् धनं दत्तं यद्वा धनं धर्मसाल्छृतं धमाधीनं कृतं 

धर्मं स्थापितमिति यावत् । तत् धनं पुत्रायेरन्यथाकर्तु नैव शक्यते ॥ ९२ ॥ 
धर्मा्भस्थापितद्रव्यस्य ध्मस्वामिकत्वात् दातुः पुनरभाद्यत्वं तद्रक्ष्यत्वञ्चाहं 

धर्मा्थमित्यादिना | धर्मार्थं स्थापितं यद्विवथं घनं तद्वक्तुं दाताऽदेति । तत् धनं 

पुनरादातुं गृहीतं दाता न प्रमुरधिपः । यतोऽस्य धनस्य 1 हीति निधितौ । 

धमः प्रभुः स्वामी ॥ ९.३ ॥ 
मूरुधनं तदुपस्वस्वं वाऽऽत्मनाऽऽत्मप्रतिनिधिना वा यथासङ्कल्पं धर्माथि 

विनियोजयितन्यमित्याह मूलमित्यादिना । हे जम्बिके यथासङ्करपं सङ्कस्प- 

मनतिक्रम्य मूं वा धनं तदुपस्वत्वं वा स्वयमास्मैव वा तस्तिनिधिरातमनः प्रति- 

fatal धर्मार्थ विनियोजयेत् } खुख्यस्याभावे तत्सदो य उपादीयते स 

प्रतिनिधिः ॥ ae 1 | 



स्वोपासजितधनस्याघ दायादाया ऽपि चत् घनी | 

चत्त Sea तच्रान्यो नान्यथा FOr 2 

यदि स्वोषाितसयानेकरं मे घनहारिणास् ¦ 

ददायन्थेश्च दायादैः TS न शाक्यः 

एकेन पितुवित्तेन aa वित्तमुपाजितम् | 
पितरे समांसा दायादा न लाभा विनाऽजक् | 

वैतकाणि च वित्तानि नष्टेऽप्युखारयंत्तु यः | 

दायादानां TEA SER हरयंशमरति 

ननूपाजजकजनेन Saat दायहारिणेऽपि दत्त स्वोपार्जितद्रव्यस्याधेमन्यः 

पुमानन्यथा कठमरेति न वेत्यत आह त्वोपाजितधनस्येच्यादिना । धनी 

पुमांश्चेयदि wet प्रेम्णा sinter aTaraisi धनहारिणऽपि 

दयात्तदाऽन्यो AeA दत्त ्वोपाजितधनार्थमन्यथा कर्तु नार्हति न योग्यो 

भवति | इतोऽनन्तरं वक्ष्यमाणस्य वचनस्य बह शिविषयत्वात् दरयदिविषयकमिदं 

वचनम् ॥ ९. ॥ 

ननु बहूनां दायादानामेकस्मे दीयमानं म्बोपाजितधनस्याधं अन्य 

दायादाः प्रतिरोद्धं शक्नुवन्ति न वेत्यत आह् यदीत्यादिना | यद्येको धन- 

हारिणां दायादानां मध्ये THR धनहारिणे स्वोपाजितस्य दरव्यस्या्धं ददाति 

तदाऽन्यदयादैः sag वारयितुं न शाक्यते ।\ ९.६ ॥ 

ननु पैतृकद्विणेनेवोपाञिते वितते सर्वे दायादा भागां waa वेत्या- 

ae एकेनेत्यादिना । यत्र येषु दायदेषु मध्य येनैकेन दायादेन येन 

पित॒वित्तेन tan धनेन वित्तं धनमुपाजि्ं ते सर्वे दायादास्तस्मिन् पिच्य 

tgs वित्ते समांशाः समभागिनः स्युः । तमञजकं विनां रामास्तु न स्युः | 

Ragas एवैको रामाहं इत्यथः ॥ ९.५७ Ul 

विनष्टानि पेत॒कद्रव्याण्युद्धरतो जनस्य तत्र मागद्भयहारित्वमन्यषां तु 

 सममागित्वमित्याह ैतृकाणीत्यादिना । दायादानां मध्ये यस्तु दायादा 
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पुष्यं वित्तं च विया च नाश्रयेद्ररीरिणम् | 

शरीरन्तु पितुयैस्मात् किन्न स्यात् पेतुके वसु ॥ ९९ ॥ 

TMA: प्रथण्ित्तेमनुजेयदुपाजितम् । 

aa तत् पितुसंकान्तं तदा aris कुतः ॥ १०० ॥ 

अतो wR स्वायासैर्येन यद्धनमजितम् | 

स्योपाजितं तदेव स्यात् स तत्छामी न चापरः Wh 909 Il 

नष्टेऽपि नाशेऽपि सति पैतृकाणि विततान्युद्धेत् स saul तद्धनेभ्यो gael 
भागद्भयमर्हैति अन्ये a सम्मदं रमन्त इत्यथः ।॥ ९८ ॥ 

वपुषः Gane वयपुष्मदाभ्रितानां विद्यावित्तादीनामपि tence 
प्रथगन्नद्रव्येरपि मनुष्यैस्तैरेवोपार्जितानां स्वेषां धनानां पितुसम्बन्धत्वानपायात् 
स्वोपार्जितत्वं न सिद्धयेदतो निजायासेर्जितानां सकर्द्रव्याणां स्वोपार्भि- 
तत्वमज॑कमात्रस्वामिकत्वश्च ज्ञातव्यमित्येतदेवाह पुण्यमित्यादिनां न चापरः 

इत्यन्तेन शछोकत्रयेण | यस्माद्धेतोः पुण्यं ध्म वित्तं धनं च विद्या सास्रादि- 
तत्त्वज्ञानं चारारीरिणमदेषिनं नाश्रयेन्नावरम्बत किन्तु शरीरिणमेवाऽऽश्रयेत् 

शरीरन्तु fig: पितृसम्बन्धि भवति अतः कि वसु धनं tas पितुसम्बन्धि न 

भवेदपि तु स्वै वदु पैतृकमेव भवेत् ॥ ९९ ॥ | 

oma | अतः प्रथगननैर्विमिन्नमक्तैः प्रथन्वित्ेर्विभक्तधनेरपि 
मनुजैरमनुष्येयदुपार्जितं तत्सवै॑पितृसंक्रान्तं पितृसम्बद्धं जातं तदा स्वोपा्जितं 
धनं कुतो भवेत् धनस्य स्वोपार्जितववं न सिद्धयेदित्यथेः ॥ १०० ॥ 

अत इति | हे aah अतो हेतोः स्वायासैरात्मपरिधर्मेर्येन प्रथग- 
च्नादिनाऽपरथगन्नादिना वा पुंस्ता यत धनमर्जितं तदेव धनं स्वोपार्भितं स्यात् । 
asses एव तत्स्वामी स्वोपार्जितस्य धनस्य sad चापरोऽजेकमिन्नः 

वामी | १०१ ॥ | 



मातामहान करेणापि Teta ॥ 

निघन्नन्यानपि प्राणेन तेषां धनमाप्लुयात् | 
हतानामन्यदायादा मवेयुधेनमागिनः ।॥ ५०२३ ॥ 
नपुंसकाः पङ्वश्च मासाच्छादनमम्बिके | 

यावञ्नीवनमहंन्ति न ते द्युर्दायभागिनः | 5 ०४ ॥ 

सस्वामिकं stead पथि वा यत Haha | 

नपस्तत्स्वामिने प्राप्ता दापयेत् सुविचारयन् ॥ ५०५ ॥ 

मात्रादीन् पाणिनाऽपि प्रहरतो मानवस्य दायभागित्वं नैव स्यादित्याह 

मातरमिव्यादिना | हे दैवि मातरं जननीं पितरं जनकं गुरं मन्त्रोपदेष्टारम् 
बहुवचनस्य बहूपलशक्षकत्वात् पितामहान् पितामहादीन्. मातामहांश्चापि 

मातामहादीनपि करेण पाणिनाऽपि seca दायभाक् नैव भवेत् | अपि 
aera दण्डादिना मात्रादीन् प्रहरतस्तु सुतरामेव दायभागित्वं न भवेदिति 

सूचितम् ॥ १०२ ॥ 

्रात्रादीनपि धनाथ मारयतः पुरुषस्य हतस्वामिकद्रव्ये निरंदाकत्वम- 

परदायादानां समांशकतवं स्यादित्याह निन्नच्रिस्यादिना | अन्यानपि मत्रादि- 

भिन्नानपि जनान् प्राणेर्मि्नन्मारयन्नरस्तेषां हतानां धनं नाप्चुयान्न रमेत | 
किन्तु हतानामन्ये हन्तुभिच्रा दायादा धनमागिनो भवेयुः th १०३ ॥ 

अथाऽनंखानां पङ्गुङ्खीवानां यावज्जीवनं म्रासाच्छादनमा गित्वे स्यादित्याह 

नपुंसका इत्यादिना । है अभ्विके जगञ्ञननि नपुंसका iat यावल्जीवनं 
जीवनपर्यन्तं केवरं आसाच्छादनमर्हन्ति 1 ते दायमागिनो न स्युः ॥ १०४ ॥ 

नन्वध्वादौ were सस्वामिकद्रव्यस्य प्राप्तूजनगामित्वं स्यादात्म- 

स्वासिगामित्वं वेत्यत ॒ आह सस्वामिकमित्यादिना 1 पथि मार्गे यत्र कुज्रचिद्धा 
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अस्वामिकानां जीवानामस्वामिक्धनस्य 

~ 

ra कतरि विक्रेतु न Ake: स्थावराधि 

SRST गरीयसी ॥ १०८ tl 
स्थाने सम्वामिकं प्राप्तं धनं सुविचारयन्नृपः तत्स्वामिने प्राप्तधनस्यापि पतये 

qa पुंसा दापयेन् ॥ १०५ | | 
नन्वस्वामिकाः ATT गवाश्चादयो #वास्ताटशानि प्राप्तानि धनानि च 

Mek पुमांसं गच्छेयुवेघुधाधिपं वेदयाश्ङ्कायामाह् अस्वामिकानामित्यादिना | 

अस्वाभिकानां स्वामिरष्ितानां जीवानां गवाश्वादीनामस्वामिकस्य धनस्य च प्राप्ता 

जनस्तत्र तेषु sag स्वामी भवेत् | तत्र च दशममंशं पराप्ता नृपेऽपेयेदयात् | 
जीवानामिति धनस्येति च ““ कतृकमेणोः कृतीति कर्मणि षष्ठी ॥ १०६ ॥ 

ननु स्थावरद्रव्यस्वामिना दरस्थयोग्यसमीपस्थयोः कायकयोमेध्ये कतरस्मै 
स्थावरं धनं fied शक्येत तत्राह स्थावरमित्यादिना | सान्निध्यवर्सिनि 
समीपस्थायिनि योग्ये क्रया केतरि क्रायके स्थिते सत्यन्यस्मै दूरवर्तिने पुंसे 
स्थावरं धनं विक्रेतुं स्थावराधिपो जनः शक्तो न भवेत् किन्तु सान्निष्यवर्तिने 
एव क्रितं राक्नुयादित्यथेः | सन्निधिरेव सान्निध्यम् 1 “ चतुवर्णादीनां स्वार्थे 
उपसंख्यानमिति ”' स्वार्थे ष्यञ् |] १०७ ॥ 

नन्वनेकेषां सन्निधिवतिनां मध्ये कतमस्य स्थावरद्वव्यक्रयणे वैरिष्टयमतं 
आह॒ साचनिष्येत्यादिना | सान्निध्यवर्तिनां मध्ये ज्ञाति्गोत्रजो वििष्यते 
सवणैः समानवर्णो वा विशिष्यते तयोरज्ञातिसवणेयोरमवि खद्यो मित्राणि . ` 
विशिष्यन्ते | ननु बहूनां गोत्रजानां सवर्णानां Gears मध्ये कतमस्मै स्थावरं 
दरव्यं तत्स्वामी विक्रीणीतेत्यत आह विक्रेजिच्छेति | किक्रतुर्विक्रयकतुरिच्छा 
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TRA राति केता न चापरः | १०९ ॥ 

मूर्यं दातुमशक्तश्येत् सम्मतो विक्रयेऽपि वा | 

सन्निधिस्थस्तदाऽन्यस्मे गरही शक्तो ऽतिविक्छये ॥ 9५० I 

छीतं चेत् स्थावरं देवि परोक्षे प्रतिवासिनः | 

श्रवणादेव तन्मूल्यं दच्ाऽसो प्रप्तुमर्हति ॥ 999 ॥ 

गरीयसी गुरुतरा भवेत् | क्रमत एव तेषां मध्ये यस्मै hehe एव 
विक्रीणीतेति मावः ॥ १०८ ॥ 

नन्वन्यनिर्णीतमूस्यं स्थावरं वित्तं तन्मूल्यं ददता समीपस्थायिना sa 

निर्णीतमूल्येना<न्येन वेत्याशङ्कायामाह निर्णतित्यादि । स्थावरस्य वित्तस्य 

क्रयोयमे सति अन्येन समीपस्थमिन्नेन पुंसा निणीतमूस्येऽपि मूल्ये निर्णतिऽपि 

सति तन्मूल्यम् अन्यनिर्णीतमूल्यकस्थावरद्रव्यमूल्यं चेचदि समीपस्थो जनो राति 

ददाति तदाऽपरः समीपस्थमिन्नो जनः क्रेता क्रायको न भवेत् किन्तु समीपस्थ 

एव मूल्यं दत्वा क्रीणीयादित्यथेः | १०९ Il 

स्थावरधनस्य मूल्यं दातुमराक्नुवति तरद्विक्रये सम्मतिं वापि safe 

समीपस्थायिनि wa aera aad तत्स्वामी शक्तोतीत्यत आहु मूल्य- 

मित्यादिना | सन्निधिस्थः समीपस्थायी जनश्चेयदि स्थावरस्य मुल्यं दातुमशक्तो 

wa तस्य विक्रयेऽपि वा सम्मतः सम्मतिमान् भवेत् तदा गृही 

ग्रहस्थोऽन्यस्मै सनिधिस्थभिन्नाय feet शक्तोति शक्तो भवति ॥ ११० ॥ 
ननु समीपस्थायिनः परोक्ष एवान्येन कीतं स्थावरं वित्तं Ada प्राप्तु- 

मर्हति तत् waa तन्मूल्यं ददत् समीपस्थायी वेत्याशङ्कायामाह क्रौतश्चेदि 

त्यादिना ! हे देवि चेद्यदि प्रतिवासिनः सन्निधिस्यायिनो जनस्य परोक्ष 

स्थावरं दव्यमन्येन क्रीतं भवेत् तदा श्रवणादेव तन्मुल्यम् अन्यक्रीतस्थावरद्रव्य- 
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क्रेता तच Wer विनिमांति भनक्ति ar | 

Fey TAN नामोति स्थावरं सन्निधिस्थितः 992 

करहीनाऽप्रतिहता बवन्यारण्यातिद्गेमा | 

भनादिष्टोऽपि तां भूमि सम्पन्नां कतुंमहंति ॥ ११३ ॥ 

TESTA ARAM भूमिमहं 

दत्वा दशां asia भूमिखामी यतो नृपः ॥ ११४ ॥ 

मूर्यं दत्वाऽसो प्रतिवासी प्राप्तुम् अहेति | श्रवणदेवेत्यनेन कालान्तरे तन्मूल्यं 

दत्त्वाऽपि स्थावरद्रव्यं प्राप्तुं नाहतीति सूचितम् ।॥ १११ ॥ 
क्रायकजनविनिर्मितमन्दिरारामं तद्धसमन्दिरोपवनं वा ald स्थावरधनं 

मूल्यं दक्वापि समीपस्थायी नाप्तुमर्हतीत्याह केतेव्यादिना । केता जनस्तत्र 

ma स्थावरे यदि गृहारामान् गृहाण्युपवनानि च विनिर्माति करोति तत्र 

विनिर्मितानेव तान् भनक्ति areata वा तदा सन्निधिस्थितोऽपि जनो मूल्यं 
aware स्थावरधनं नाप्नोति न रभते ॥ ११२ ॥ 

भूमिपालेनाऽनाज्ञापितेनापि पुंसा जलोद्धवा काननोद्धवा च करही- 

ना खिखा भूमिः सम्पन्ना कतव्येत्याह करहीनेत्यादिना | वन्या जरोद्धवाऽऽरण्या 

काननोद्धवा चातिदुमेमाऽतएवाऽप्रतिहता खिलाऽतएव करहीना राजमाद्यभागर- 
feat या भूमिस्तां भूमिमनादिषश्टोऽपि भूपेनाऽनाज्ञप्तोऽपि पुरुषः aaa 

Mea कततुमहंति | वने TS भवा वन्या | दिगादिभ्यो यदिति यत् | ““ पयः 
कीरखार्मसरतं जीवनं भुवनं वनम्” इत्यमरः | अर्ये भवा आरण्या अरण्याण्ण 
इति णः ॥ ११३ ॥ | 

अनेकायाससाध्यवन्यारण्यक्षितिजातवस्तुनो दङामांशं भूमिस्वामिवाद्राज्ञे 
समर्प्यावशिष्टं सवै स्वयं मोक्तन्यभित्याह बहित्यादिना | यतो नृपो राजा 

भूमिस्वामी अतो बहुभरयाससाध्याया अनेकपरिश्रमनिष्पादायास्तस्या वन्यायां 
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वापीकूपतडागानां खननं बृक्षरोपणम् | 
परानिष्टकरे देशे न गृहं कतुमहति ॥ 9५५ | 
देवार्थं दत्तकूपादौ तथा स्रोतस्तीजटे | 

पानाधिकारिणः सर्वे सेचने ऽन्तिक्वासिनः ॥ 9५६ ॥ 

FAIS भ्वेयुजटकातरयाः | 

न fasasid तस्मादपि सन्निधिवतिनः ॥ ५१७ ॥ 

नानामविभक्तनामंदिनां सम्मति विना । 
तथाऽनिर्णीतवित्तानामसिद्धौ न्यासविक्रयो ।॥ 9५८ ॥ 

आरण्यायाश्च भूमेर्जातस्य वस्तुनो दशां दशमायं महीयते रज्ञ दच्वाऽवरिष्ठ 
स्वयं युच्चीत ॥ ११० ॥ 

अन्यानाकाङिक्षतोत्पादके स्थाने वाप्यादीनां खननं sara 
गेहस्य निर्माणं च a विधेयमिव्याह् वापीत्यादिना 1 वाप्यादिखननवृक्षरोपण- 
Tea परानिष्टकरे ऽन्यानीण्सितोत्पादके देके वापीकूपतडागानां खननं 
तथा ब्रक्षरोपणं तथा गृहमपि कलँ जनो नाहंति ॥ ११५५ ॥ 

 देवार्थदत्तक्रूपादिजले नदीजले च सर्वेषां पानाधिकारिता सेकाधिकारित। 
तु तन्निकटस्थायिनामेवेव्याह देवाथमि्यादिना । देवां दत्तकूपादौ तथा 
सरोतस्वतीजले नदीवारिणि सर्वे पानाधिकारिणः aaa त्वन्तिकवासिनो निकर- 

स्थायिन एवाधिकारिणो भवेयुः | ““ सरोतस्वती द्वीपवती स्रवन्ती faa’ 

इत्यमरः ॥ ११६ ॥ 

ननु यत् पानीयसेचनतस्तत्समीपस्थायिनो खेका जना व्याकुला 
Wass Fade न Jaa आह ॒यत्तोयत्यादिना | यत्तोयमेचनाद्स्य् 
FTAA: सेकाछ्छोका जना जल्कातराः पानीयत्याकुखा भवेयुस्तस्माञ्जर 

सच्निधिवतिनोऽपि न faa: दरवर्तिनान्तु का वार्ता । ११७ ॥ 

दायादासम्मतयोरविमक्तद्रव्यन्यासविक्रययोर्निणेयरहितद्र्यन्यासविक्रय- 
योश्च fied न भवेदित्याह धनानामित्यादिना | अंरिनां दायादानां सम्मर्तिं 
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तेन स्वामिने सर्वथा नुप 
Aa स्थापकस्य वश्वादिन्यस्तवस्त॒नाम् | 

यवहारे HA तत्र धात सम्पोषयेत् पशून ॥ १२० ॥ 
aa fasta स्थावरादीनि मानवः | 
नियमेन विना PSSM भवेत् ॥ ५२१ ॥ 

99% | 

चिना अविभक्तानां धनानां न्यासविक्रयावसिद्धौ सिद्धौ न भवेताम् 
तथाऽनिणीतवित्तानां वित्तानि इमानि अस्येवेति वित्तानि इमानि इयन्ति वेति 
निर्णयरदितद्रव्याणां स्थापनविक्रयो सिद्धौ न स्याताम् ॥ ११८ | 

FAST न्यस्तद्रव्याणां TRA ज्ञानपूरवैकादयनान्नाो भवेत् 
तेन पुंसा तन्मूल्यं तत्स्वामिने नृपतिना दापयितन्यमिव्याह स्थाप्याना- 
मित्यादिना । ज्ञानादयनतो ज्ञानपूवैकादयन्ञात् स्थाप्यानां न्यासवित्तानं 
बद्धवित्तानाञ्च नष्टेऽपि नारोऽपि सति यद्वेहे स्थापितानि बद्धानि च वित्तानि 
नष्टानि तेन पुंसा तन्मूल्यं स्थापितवद्धवित्तमूस्यं स्वामिने तद्धित्ताधिपतये नृपो 
राजा स्वेथा सवप्रकारेण दापयेत् | ज्ञानान्रष्टेऽप्ययन्नत इति वदता सदारिवेन 
तद्रक्षाये aes कथच्ि्तन्नारो सति तन्मूल्यं नृपेण न दापयितव्यमिति ` 
सूचयामास tl ११९ ॥ 

स्थापकसम्मत्या कृतन्यस्तपश्चादिवस्तुव्यवहारेणेव पंसा स्थापिताः परावः 
सम्पोषयितव्या इत्याह अमिमव्येव्यादिना । स्थापकस्य द्रव्यन्यासकस्याऽभिमत्या 
सम्मत्या पश्वादिन्यस्तवस्तूनां व्यवहारे ad सति aa तेषु न्यस्तवस्तुषु मध्ये 
पून् धारता धारकः पुरुषः सम्पोषयेत् | संन्ञापू्वैक विषेरनित्यत्वात् पश्चादिन्यस्त- 
वस्तुनामित्यत्र नामीति a dee) आगमजस्याप्यनित्यत्वात् धार्तेयत्रार्थ- 
धातुकस्येडकदेरिति नेडागमः | १२० ॥ 

` कालराभयोनियममङ्घत्वैव afer स्थावरादिद्रव्याणि मयोज्यन्ते 
तस्य अन्यथात्वं भवेदित्याह रमे इत्यादिना | कारुखाभयो्नियमेन बिना यत्र 
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साधारणानि वस्तूनि ora नैव योजयेत् | 
ad पितरि सर्वेवामंदिनां सम्मति विना | १२२॥ 

करमव्यययमूल्येन द्रव्याणां विक्रये सति | 

नुपस्तदन्यथा कतुं क्षमो मवति Waa ॥ ५२३ ॥ 
जननच्ापि मरणं रारीराणां यथा BHT | 

दानं तथेव कन्याया ANSE: AHA AST १२४ ॥ 

army we स्थावरादीनि वस्तुनि मानवो नियोजयेत् | स कामोऽन्यथा भवेत् | 

 नीवीपरिपणं Head रोभोऽधिकं फलम् ' इत्यमरः ॥ १२१ ॥ 

पितुर्मरणादु्वै सवैशरातृणां सम्मतेरभवे सामान्यद्रव्याणि भार्यं नैव 
प्रयोक्तव्यानीत्याह साधारणानीप्यादिना | पितरि ad सति स्वेषामंरिनां 

सम्मतिं विना साधारणानि सामान्यानि वस्तूनि लाभार्थं फलार्थं नैव 
योजयेत् ॥ १२२ ॥ 

विपरीतक्रमकेण मूल्येन स्थावरादिद्रव्याणां जातं विक्रयणमन्यथा कतु 

नृपेण शक्यत इत्याह क्रमेत्यादिना । हे पावैति क्रमस्य व्यत्ययो विपयेयो यत्र 

तथाभूतेन मूल्येन दन्याणां विक्रये सति स्वस्पमूल्येन भूयिष्ठमूल्यानां भूविष्ठ- 

AIT च स्वस्पमूल्यानां FATT विक्रयणे सति तद्विक्रयणमन्यथा क्तु zt 

नराधिपः क्षमो भवति ॥ १२३ 1 

ननु वेदोक्तविधिभिरेकेनोद्राहिता कन्या जीवत्येव तस्मिन्मरते वा 

पुनस्तव विधिभिरन्येनोद्राद्या भवेन्न वेत्यत जाह जननमिल्यादिना । यथा 

शरीराणां जननसुत्तिमैरणं afin सङृदेकवारमेव भवति | तथेव दानं 

कन्याया ब्राह्मोद्रादश् सकृत् सकृदेव भवति | ब्राह्मोद्राह इति ग्याहरता 

महादेवेनकेनोद्रादहिताया अपि कन्यायाः रौवविधिभिस्तु पुनरुद्रादो भवत्येवेति 

` घूचयान्बभूवे ॥ १२९ ॥ ध 
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नेकपुत्रः सुतं दयाच्चैकस््रीकसतथा स्त्रियम् | 
 नेककन्यः सुतां दोबोढाहे पितृहितः पुमान् ॥ १२५ ॥ 
aa पित्र्ये च वाणिभ्ये राजद्ारे विरोषतः | 
यद्विदव्यात् प्रतिनिधिस्तन्नियन्तुः कूतिभवेत् ॥ १२६ ॥ 
न दण्डाहः प्रतिनिधिस्तथा sash सुव्रते | 
नियोक्घकरतदोषेण विधिरेष सनातनः ॥ १२७ ॥ 
ऋणे कृषौ च वाणिग्ये तथा सर्वेषु कर्मसु | 
यदयदङ्कीकरतं लोकेरतत्काय धमसम्मतम् ॥ १२८ ॥ 

एकपुत्रेणेकसरीकरेणेकपुत्रीकेण च पितृहितेन पंसा पुत्रदानं खीदानं 
Mage PACA नैव कार्यमित्याह नैकपुत्र इत्यादिना | एकपुत्रः पुमान 
युतं पुत्रं कस्मेचिन्न दयात् । तथैकसखीकः fet न दद्यात् | एककन्यश्च दवोद्राहे 
सुतां कन्यां न दद्यात् | पुत्रादीनामदाने हेतुं ददयन् पुमांसं विशिनष्टि कथम्भूतः 
पुमान् fagfea: यतः पितृभ्यो हितोऽतो न दद्यादित्यथेः ॥ १२५ ॥ 

प्रतिनिधिना विहितं यददैवादिकं a aq स्वमात्मनैव विहितं 
भवेदित्याह देव इत्यादिना | दैवे fed वाणिज्ये च कर्मणि विरोषतो राजद्ररि 
च प्रतिनिधि्॑द्विदध्यात्तन्नियन्तुः प्रव्तयितुः कृतिर्भवेत् | दैवे fet वाणिज्ये 
इति निधारणे सप्तमी । क्रियते इति कृतिः । feat क्तिन्निति कर्मणि 
क्तिन् ॥ १२६ ॥ 

ननु नियन्ता छृतेनापराषेन प्रतिनिधिदूतो दण्डनीयो भवेतां न वेत्यत 
आह नेत्यादिना । हे सुत्रते शोभनन्रतद्ारिनि नियोक्तृङरतदोषेण नियन्तु- 
विहितापरषेन प्रतिनिधिः तथा दूतश्चारोऽपि दण्डाय न भवेत् 1 एष सनातनो 
नित्यो विधिर्विधानम् ॥ १२७ | 

ऋणङृप्यादावन्येषु च सकर्कमेसु निखिरस्याऽङ्गीकृतस्या ऽवरयकरणी- 
यतामाह ऋण इत्यादिना | ऋणे Hat वाणिज्ये वणिक्ष्मणि च तथान्येषु सर्वेषु 
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भघीरीनावितं विश्वं art यान्ति निनक्षवः | 
ततपातुन् पाति विश्वेरस्तस्माष्टोकहितो भवेत् ॥ १२९ ॥ 
इति श्रीमहानिर्वाणतन्ते स्॑तन्तोत्तमोत्तमे सर्वधर्मनिर्णयसर श्रीरदायासदाक्षिवसंवदे 

सनातनन्यवहारकथनं नाम STRATA: । 

कर्मसु रोकेञनेधर्मेसम्मतं waved तत् सर्वं कार्यं विधातव्यम् | धर्मेसम्मत- 
मित्यनेन पापसम्मतं स्वीकृतं सर्वथा लोकानामकरणीयमि ति ध्वनितम् 1122 ८॥ 

आत्मनो भद्रमभिर्ष्यद्धिर्मानवे्छोकदितेरेव भवितनव्यमित्याह अधीरोने- 
व्यादिना | यतोऽधीरोन जगदीश्वरेणावितं रक्षितं विश्वं संसारं निनक्षवो 
नाङयितुमिच्छवो जनाः स्वयं नाकं यान्ति प्राप्नुवन्ति तत्पातृन् विश्वपालकाम्तु 
विश्वेशः पाति रक्षति तस्माद्धेतोर्छोकदितो जनो भवेत् | नदयत्यत्रान्तर्मावितो 
ण्यथः | १२९. ॥ 

इति श्रमहानिवांणतन्वटीकायां दादशोेषासः | 



Toray | 

ACTA SLM महादुतेः | 

तिसूष्मभूतायाः कथं रूपनिरूपणम् ॥ २ ॥ 
रूप प्रकृतिकायाणां सा तु सक्षात् प्राया | 
एतन्मे संशयं देव विरोषच्छे्ुम्हसि ॥ ३ ॥ 

ओ ̂ नमो ब्रह्मणे | 

` इतीत्यादि । निगदितवन्तम् कथितवन्तम् | करिमलकरितानां पावनै- 
कान्तचित्ता HRs: संयुक्तानां जनानां पावने दृदमानसा | १ ॥ 

पवती महेशं प्रति किमाहेतयपेक्षायामाह महवोनेरित्यादिना | acai: 
महत्तत्वोयत्तिस्थानभूतायाः ॥ २ It 

सा महाकारी | एतत् एतम् ॥ ३ ॥ 
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ATS उवाच | 

उपासकानां कार्याय Ra कथितं परिये ! 
गुणक्रियानुसारेण ख्यं देव्याः THT |] ४ ॥ 
शेतपीतादिको कर्णो यथा कृष्णे विीयते | 

प्विरान्ति तथा काल्यां सर्वभूतानि aes ।॥ ५ ॥ 
अतस्तस्याः काटदाक्तेनियणाया ered: | 

हितायाः प्ाप्तयोगानां an: कृष्णो निरूपितः ॥ ६ ॥ 

निदयायाः BSS अव्ययायाः दिवात्मनः | 

AAAS ऽस्याः Akitas निरूपितम् © ॥ 

दाशिसूर्याभिभिनियेरखिरं कालिकं जगत् | 
सम्पदयति यतस्तस्मात् कल्पितं नयनत्रयम् ॥ < ॥ 

sare staat उवाच उपासकानामिव्यादिभिर्द॑श्भिः } हे परिये 
उपासकानां जनानां कार्याय गुणक्रियानुसरिण देव्या महाकास्या रूपं भ्रकस्यितं 

न तु वास्तवमिति पुरेव कथितम् ॥  ॥ 
शतेत्यादि | दे tex पार्वति यथां कृष्णे व॒र्णे श्वेतपीतादिको वर्णों 

fea विरोषेण aa भवति तथेव काल्यामपि सवेभूतानि प्रविह्षस्ति 
प्रलीयन्ते | अतो हेतोस्तस्याः काल्या वणः Hot निरूपितः कथित इत्यन्वयः | 

प्रा्योगानाम् कब्धज्ञानरूपमोक्षोपायानाम् LA ।! ६ ॥ 
नित्याया इत्यादिना | नित्यायां बृद्धिङ्ग्याया अन्ययाया अपक्षयरदि- 

तायाः RAAT: कल्याणस्वषूपायाः कारुर्पाया अस्याः काल्या ASIST 

tales ard निरूपितं कथितम् \ ७ Ul 
काठकम् काटसम्भवम् ॥ < Ul 



४०९ महानिर्वाणतन्तम, 

TAU सर्वसचानां काठदन्तेन चवेणात् | 

तदव क्तसङ्घो TEAM: वासोरूयण भाषितम् ॥ ९ ॥ 
समये समये जीवरक्षणं विपदः रिषे | 

परणं खस्वकार्येषु aye रितम् ॥ १०॥ 
जोजनितविश्वानि विष्टभ्य परितिष्ठति | 

अतो हि कथितं मद्रे रक्तपद्यासनस्थिता ॥ ५9१9 ॥ 

ऋीडन्तं कालिकं कारं पीवा मोहमयीं सुराम् | 
परयन्ती चिन्मयी देवी सवेसाक्षिखरूपिणी ॥ १२ ॥ 
एवं गुणानुसारेण रूपाणि विविधानि च | 

कत्पितानि हितार्थाय भक्तानामस्पमेधसाम् ॥ १३ ॥ 

श्रीदेव्युवाच | 

ध्यानं यत् कथितं कास्या जीवनिस्तारहेतवे | 
तस्यानुरूपतो मूति मृण्मयी वा शिखामयीम् ॥ १४ ॥ 

TAM अरोषजन्तृनाम् | काल्दन्तेन Beet दन्तेन | 
तद्रक्तसङ्घः सवेसत््वरुधिरसमूहः 11% ॥ 

समये इत्यादि । हे शिवे समये समये के काके विपदः सकाशात् 

जीवानां रक्षणं स्वस्वकर्येषु प्रेरणं च कारिकाया वरश्चाभयमीरितम् | विपत्तितो 
जीवानां रक्षणमभयं कथितं स्वस्वकार्येषु प्रेरणे वरः कथित इत्यथैः ॥ १० ॥ 

विष्टभ्य अवरम्ब्य ॥ 22 ॥ 

कालिकम् कारुसम्भवं जगत् | चिन्मयी ज्ञानस्वरूपा ॥ १२ ।॥ १२३ ॥ 

आद्याया; कालिकायास्तद्धिनानां च देवतानां प्रतिमाया गरहादीनाश्च 

प्रतिष्ठाया विधानं Ge गृहादिप्रदानफलश्च श्रोतुमिच्छन्ती देव्युवाच-- 



ATS SAT: 
OS १ ee 

AMP CIERIASAM AEA | 

प्रतिष्ठा सूचिता पूव गदिता न विरोषतः i a0 
तद्विधानमपि श्रोतुमिच्छामि तन्समखाम्बजान् | 
कथ्यतां परमेरान कपया यदि रोचत }! ५८ 7 

aaah उवाच | 

गुह्यमेतत् Wa यत् we परमेश्वरि 
कथयामि तव Mela समाहितमनाः श्रुणु | 3 

सकामाश्चैव निष्कामा feta भुवि मानवाः | 
अकामानां पदं मोक्षः कामिनां HAVA || २० I 

यो यदेवप्रतिक्रति प्रतिष्टापयति भिये 
स तद्छोकमवा्रोति भोगानपि तदद्वान i २५॥ 

ध्यानमित्यादि | हे प्रभो जीवर्निस्तारहेतवे काल्या यद्ध्यानं कथितं तस्य 
ध्यानस्यानुरूपतो wei safest flere दारुधातुमयीं a 
afa निर्माय विचित्रं भवनं च Se तत्र भवने वखालङ्कारभूषितां देकशीं 
कारी साधको यदि स्थापयेत्तदा तस्य साधकस्य किं GS जायतते इत्यन्वयः | 
पतिक्तेः प्रतिमायाः ॥ १४-१७ | 

अपिना HEL HW १८ I 

श्रीदेव्येवं प्रार्थितः सन् श्रीसदारिव उवाच गुद्यमेतदित्यादि । १९२९-२ १॥ 
51 | 

य [ 

| 



axe Q val पहानिर्वाणतन्तम् 

of; 

वषेकोरिसहस्राणि स वसेदेववेद्मनि ॥ २४ ॥ 

इष्टकामहदाने FSA फलम् | 

ततोऽय॒तगुण पुण्यं दिखागेहप्रदानतः ॥ २५ ॥ 
सेतुसङ्कमदाताऽऽये यमलोकं न पयति । 
सुखं सु प्य मोद् ip स्वनिवासिभिः ॥ २६॥ 

: aa, मनसो यानभीप्सितान । 
प्रीतये waar ये प्रदद्यजेटखारायम् 

विधूतपापास्ते पाप्य बह्यरोकमनामयम् । 
निवसयुः शतं वषोनस्भसां प्रतिरीकरम् ॥ २८ ॥ 

परतिविम्ब प्रतिमायाम् | अत्र प्रतिष्ठापिते सति इव्यध्याहार्यम् ॥२२॥ 

निशामय AT | २३-२७ |} 

Tea वापीकूपादिकम् | अनामयम् निरुपद्रवम् । प्रतिरीकरम् 
THAR || २८ ॥ 



तरसादराह्यसः ध 

यो दद्याद्राहनं देवि देवताग्रीतिकारकम् | 
स तेन रक्षितो निलयं तोके निवसचिरम् !! २९ 1 
ग्रण्मये वाहने दत्ते यत् FS जायत भुवि ¦ 
दारुजे तदशगुणं रिलखजे तदराधिक्म् i ३० ॥ 
रिन्तिका कांस्यतास्रादिनिमिते देववाहन | 
दत्ते RSA कमात् शतगुणाधिकम् i ३५ ! 
देव्यागारे महासिंहं वृषभं शङ्राट्ये | 
गरुडं SMS गेहे प्रदद्यात् साधकोत्तमः ॥ २२ ॥ 
तीक्ष्णदृ्ूः करालास्यः दाटादोभितकन्धरः | 
चतुर ङधिवेज्ननखो महासिहः प्रकीतितः ॥ ३३ ॥ 
SSA: Bora: चतुष्पादसितघ्चुरः | 

JEP] BUGS: VME वृषः Aa: || ३४ ॥ 

Tee: पक्षिजडखघस्तु नरास्यो दीघनासिकः | 
पादसट्रोचसंविष्टः पच्य त: BS | २९ i 

TBs तस्य दैवस्य खोक ॥ २९ | Bo | 

रिन्तिका पित्तम् ॥ ३१ ॥ ३२ 

महासिंहस्वरूपमाह PEE इत्यादेकेन 1 कराखास्यः उन्तुरवदनः | 
खटाशोमितकन्धरः शयया परस्परष्िष्टरोमविरोषसमूहेन सामिता कन्धरा यस्य 

तथाभूतः | ACS: चतुप्पात् ॥ ३३ ॥ 

TASTE श्रङ्गायुध इत्याचेकेन | असितश्चुरः Age: ॥ 39 1 

गरुडस्वरूपमाह गरुड TAT | नरास्यः मनुप्यसुखः ॥ 3 ॥ 



& ०४ महानिर्वाणतन्त्रम 

€ नेन देवप्रीतिः शातं समाः 

सुदृदरिद्वरहितः सरटः शुमदशेनः | 

वेष्टितो THIS कोरौ चक्रसमन्वितः ॥ ३७ Il 
पताका तत्र संयोभ्या तत्तदयाहनचिद्धिता | 

शोभमाना ध्वजाग्रे या पताका सा प्रकीतिता ॥ Re ॥ 

सोभूषणपयेड्यानसिहासनानि च । 
मूखभाजनानि TAS ॥ ३९ Il पनपारानताम 

मणिमुक्तामवालदिरननान्यात्मप्रियञऋ यत् | 

यो द्यादेवमुदिरय श्रद्टाभक्तिसमन्वितः | 

स dele समासाय तत्तत्कोयिगुणं sail ४ 

कामिनां फरमित्युक्त क्षयिष्णु: खञ्मराञ्यवत् | 

निष्कामानान्तु निवाणं पुनरावृत्तिवजितम् ॥ ६१ ॥ 
जलारायगरहारामसेतसंक्रमदाखिनाम् । 
देवतानां प्रतिष्ठायां वास्तुदेत्यं प्रपूजयेत् ॥ ६२ ॥ 

पताकेत्यादि | पताकाष्वजदानेन पताकासहितध्वजसमपेणेन | ad 
समाः ari देवप्रीतिर्भवति | तयोर्मध्ये पूर्व ध्वजस्वरूपमाह ध्वजदण्ड 
इत्यादिना सार्धेन | Bet अग्रभागे }॥ ३६ ॥ ३७ | 

तत्र॒ ध्वजदण्डे | पताकास्वरूपमाह तत्तद्राहनचिदहितेव्यादिना सपाद- 
छोकेन | AAA ध्वजदण्डाग्रभागे | ३८ ॥ 

पतदुग्रहम् सुखात् पत्ततो जरताम्बूरदिर्वाहकं पत्रविरोषम् | २९ | 



त्रयादरोष्टाखः ८९, 

अनचेयिला यो वास्तं HAA कर्माणि मानवः | 
विन्नं तस्या ऽऽचरेदास्तुः TART: सह् ॥ ४३ } 

स्यः figean भीषणो रक्त लोचन 
णा GSAS महोदरः | ६४ ॥ 

RAGS: BEES वद्जवाहूवरेतान्तकः | 
एते परिकरा वास्तोः पूजनीयाः प्रयल्ञतः 1 ४५ ॥ 
मण्डर शृणु FEIT यत्र ARG प्रपूजयेत् ॥ ६९ ॥ 

वेद्यां वा समदेशो वा रास्ताद्धिरूपटेपित | 
वाय्वीराकोणयोमंष्ये हस्तमात्रपमाणतः ॥ ४७ ॥ 

GATOR रेखामेकां प्रकल्पयेत् | 
SUAS aaa THT ॥ ४८ ॥ 
AGIs यावत् नेकताद्ययवावधि | 
Sal रेखे चतुष्कोणमेकं मण्डल्माच्िवित् ॥ ६९ Il 

समासाय सम्प्राप्य ॥ ४०-४३ ॥ 
अथ anges परिवारानाद कपिखास्य इत्यादिना सार्धेन | परिकराः 

परिवाराः Il ४४-६ Il 
TIT मण्डरूमेवाह् sat वेत्यादिभिः | वेद्यां वा रस्ताद्धिः 

प्रशस्तै्जलैरूपकेपिते समदेरो वा वाय्वीद्यकोणयोमध्ये सूत्रपातक्रमेणेव हस्तमात्र- 
प्रमाणत एकां रेखा प्रकल्पयेत् रचयेत् | तथा तेनैव प्रकारेण इंदयानादीखशान- 
कोणमारभ्याऽथिकोणपर्यन्तम् अपराम् अन्यां रेखां रचयेत् । तथेवाऽभ्येयादभि- 

 कोणमारभ्य नैतं यावत् नैत्तकोणावधि Sekar नेच्तमपि कोणमारभ्य 
 वायवावधि वायुकोणपयन्तं कमतो द्वै रेखे दत्त्वा एवं विधानेन एकं चतुष्कोणं 
मण्डरुमार्िखित् |] ४७-४९, Il 



०६ निवाणतन्तमः 

कोणसुत्रे पातयित्वा चतुर्धां विभजेत्त तत् | 

यथा तत्र॑ WaT मस्स्यपुच्छचतुष्टयम् | ५० ॥ 

ततो भिला GSAS वारूणाढास्वावपि | 

कौबराद् याम्यपयन्तं ददयाद्रेखादयं सुधीः ॥ ५१ ॥ 
ततश्चतुषु कोणेषु कोणरेखान्वितेष्वपि | 

कर्णाकणिप्रयोगेण न्यसेद्रेखाचतुष्टयम् ।॥ ५२ | 

एवं aaa कोष्ठानां seat fea | 

TSM चूर्णेन रचयेयन्तमुत्तमम् ॥ ५३ ॥ 

चतुषु मध्यकोषटेषु पद्यं कुर्यात् मनोहरम् | 

चतुद पीतरक्तकणिकं रक्तकेसरम् ॥ ५४ ॥ 

aga इत्यादि | हे दैवि तत्र चेतुप्कोणे aves यथा मस्स्यपुच्छ- 
चतुष्टयं भवेत्तथा तत् चतुष्कोणं मण्डलं कोणसूत्रे पातयिला चतुर्धा विभजेत् 

विभक्तं कुयात् ॥ ५० Il | 

तत इत्यादिना | ततः सुधीजेनो वारुणात् पश्चिममारभ्य वासवावधि 

quad कोवरादुत्तरमारमभ्य याम्यपयेन्तं दक्षिणावपि च पुच्छमूं भित्वा 
रखाद्वयं दद्यात् ॥ ५१ Ml 

तत॒ इत्यादिना | ततःपरं कोणरेखान्वितेषु चतुर्प्वपि कोष्ठेषु कर्णा- 

कर्णिप्रयोगेण रेखाचतुष्टयं न्यसेत् । अपिना कोणरेखान्वितेषु was Fey 
पश्चिमात् पूर्वावधि रेखाद्रयमुत्तरस्माहक्षिणावधि च Ves न्यसेत् ॥ ५२ ॥ 

एवमित्यादि । एवं सङ्केतविधिना इत्थं सङ्केतविधानेन कोष्ठानां 
षोडशमाङ्खित् | ननु केन aNd मण्डल्माल्खिदित्यपेक्षायामाह् पञ्चवर्णै- 
नेत्यादि ॥ ५३ ॥ 
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साम्भवं कोष्ठसारभ्यं य कोष्ठानां दादर कमात् | 

HABITAT: प्रपूरयेत् ॥ ५६ ॥ 
दक्षिणावतयोगेन कोष्ठानां पूरणं परिये | 

वामाघर्तेन देवानां पूजनं तषु साधयत् ॥ ५७ ॥ 

पद्ये समचयेदास्तदेयं famed | 
ऽसादिदादरो कोष्ठे कपिलस्यादिदानवान. \ ५८ Il 

कुःराण्डिको क्तविधिना कुवन्ननरसंस्छ्रतिम | 

यथारात्तयाऽऽहति FA AAT समापयत् । ५९ ॥ 

इति ते कथिता देवि वास्तुपूजा शुभप्रदा । 

यां AST: कापि ARG बाच्यत Wl ee ॥ 

देव्युवाच | 

मण्डलं कथितं वास्तोविधनमपि पूजनं | 

ध्यानं न गदितं नाथ तदिदानीं sare ॥ &3 I 

चतुष्वित्यादि | ततश्चतुषुँ मध्यकरषठेषु मनादरं . चुट aT 

फीतरक्तकर्णिकं flacadianas THe tal कुयात् ll +£ - +> ॥। 

एवं वास्तुमण्डलं कथयिवेदारनीं तत्र सपरिवारस्य वास्तोः पृजाया 

विधानमाह वामावर्तेनेत्यादिना साध्येन | तेषु द्वादश BEY AMAA 

देवानां दीव्यतां कपिलास्यादीनां दादयः दानवानां पूजनं साधयत् 

| Mofo Il 

एवं वास्तुमण्डलं तत्र सपरिवारस्य वास्तोः पूजाया विधानच्च च दानी 

वास्तोरध्यानं श्रोतुमिच्छन्ती श्रीदेव्युवाच मण्डलमित्यादिना ॥ ६१ ॥ 



Qo महानिर्वाणतन्तम 

fr 

cal 

लम्ब् दीधेकणं लोम पीतवासस् 

[रिव उवाच | 

ध्यानं वच्मि महः ् तु 

यस्यानसीटनात् सयो Ara GESTS: 1 ६२ ॥ 

चतुभज ARIS जयामण्डितमस्तकम् | 

त्रेलखटोचनं करालास्यं हारकुण्डलखोसितम् ॥ ६३ ॥ 

दाच्रणामन्तके साक्षादु्यदादियसन्निभम 

ध्यायेदेवं वासतुपति कूमपद्मासनस्थितम् । 

मारीभये रोगभये डाकिन्यादिभये तथा Wks ॥ 

ओंस्ातिकापत्यदोषे व्याटरक्षोभयेऽपि 

वारसमन्वितम् ॥ &७ ॥ 
तिखज्यपायसेहंता सवरान्तिमवाप्नुयात् । 
यथा ARG: पूजनीयः ate सुवते ॥ ६८ ॥ 

ग्रहाश्चापि तथा gen ददादिक्पतिभि्युताः | 

men विष्णुश्च श्दरश्च वाणी wei शाङ्करी ॥ ६९ ॥। 

एवं प्रार्थितः सन् श्रीसदािव उवाच ध्यानसित्यादि ॥ ६२ ॥ ` 
वास्तोरध्यानमेवाह चतुयुजमिव्यादिना asa | £ | 

क (५ लोमशम् बहुलोमविरिष्टम् ॥ ६४ ॥ 



योदरोह्सः 

मातरः सगणेराश्च सम्पूज्या वसवस्तथा | 
पितरो ATTA: स्युः BT कालिके 1 ७= I 
सवै तस्य wey earth पदे पद | 

अतो महेशि यलेन SEGA ॥ ७9 | 
पितुं तप्तयेऽताऽभ्युदयिक श्राडमाचरेत् | 

प्रहयन्तं प्रवक्ष्यामि सवेशान्तिविधायकम् ।॥ ७२ | 

यत्र सम्पूजिताः सन्दा Fel यच्छन्ति वाञ्छितम् 
त्रिधिकोणख्िखियन्तं तह हिवृत्तमालिखेत् i ७३ 

CMSA FAL च तह दिः | 
चतुदारान्वितं कुयात् YR सुमनोहरम् || ७४ ॥ 

वासवेशानयोमेव्ये YR बहिःस्थं | 
ad fares प्रादे रापरिमाणकम् ॥ ७५ ॥ 
रक्षोवारुणयोमेव्ये चापरं कल्पयेत्तथा ।॥ ७६ Il 

उद्यदादिस्यसनिमम् SII ॥ ६५-७२ | 

wat: इन्द्रादिदशदिक्यतिसदहिताः | यच्छन्ति ददति }} ७३ it 

ग्रहयन्वमेवाह् त्रित्रिकोणेरिव्यादिमिः | प्रथमतस्लिमिखिकोगेविरिष्र 

52 

aa feta | aaraatfeierreat stad adets मण्डल्माखि्कित् | 
ततो वृत्तखमान्यष्टौ दलानि पत्राणि विदध्यात् कुर्यात् | तद्धदिश्वतुषारान्विवं 
सुमनोहरं भपरं कुर्यात् । ततो वासवेदानयो्मध्ये wore वदहिःस्थले arte 
परिमाणकमेकं ad वलं aves विङ्खियेत् | ततो रक्चषोवरुणयोः नैचऋत्यपश्िमयो- 
म्ये भूपुरस्य वदहिःस्थरे तथैव प्रदेश्लपरिमाणकमपरं वृत्तं मण्डलं कल्ययेद्रच- 
येत् ॥ ७४--७६ UI 



४१० महानिर्वाणतन्त्रम 

नवग्रहाणां वर्णन नघकोणानि पृरयेत् | 

मव्यत्रिकोणदौ Wes सव्यदक्षिणमेदतः | oo ॥ 
Vea विधातव्यो प्रृष्ठभागः सितेतर 
अष्टदिक्पतिवर्णेन पर्णान्यष्टौ प्रपूरयेत् | 
PARANA: पुरः SERRATE, 

पुरो बहिःस्थे दे वृत्ते देवि प्रदेरसम्मिते ॥ ७९ 1 
उपयेधःकमेणेव TEA ant च | 

वस्य स्वेच्छया रंज्येत् सधीः ॥ co ॥ 

FS यो ग्रहः पूज्यो यत्पत्रे यश्च दिक्पतिः | 
यदुदारे ऽवस्थिता ये च THA णु साम्प्रतम् ॥ ८9 ॥ 
मव्यकोणे यजेत् सूर्य पाश्चयोररुणं शिखाम् | 
पथात् प्रचण्डयोर्दण्डो पूजयेदंहमालिनः ॥ ८२ ॥ 
ATA पूवेस्यामचयेद्रजनीकरम् | 
AEA ASS याम्ये बुधं नेचछतकोणके ck | 

नवग्रहाणामित्यादि । तत् सूर्यादीनां नवम्रहाणां वर्णेन विरिष्टेश्चूर्णे 
नवकोणानि पूरयेत् | ततः सव्यदक्षिणमदतो मध्यत्निकोणस्य द्रौ पाश्च क्रमत 
शेषतो विधातव्यौ } मध्यत्रिकौणस्य पृष्ठभागः सितेतरः कृष्णवर्णो विधातव्यः | 
ततः इन्द्रदीनामष्टानां दिक्यतीनां वर्णेन विरिष्टेदच्र्णैरष्टौ पर्णानि पत्राणि 
wd Hos tl ७८ | 

सितेत्यादि | ततः सितरक्तासितेः शेतरो हितद्रप्णवर्णेशचूर्णैः पुरो 
भृयुरस्य प्राकारमाचरेत् कुर्यात् | हे दैवि पुरो भूपुरस्य बहिःस्थे परादेरसम्मिते 
द्रे Fd ages HSS उपयेधःक्रमेणेव रक्तश्वेते विधाय सुधीः साधको मन्त्रस्य 
सुन्धिस्थानानि स्वेच्छया GAT ॥ ७९-८३ ॥ 



SOSA: ११ 

बृहस्पति वारुणे च देतयाचार्यं प्रपूजयत् | 

Saat तु वायव्ये कौबरेदानयोः कमात् | 

राहुं केतं यजेत् चन्द्रं परितस्तारकागणान il ८४ ॥ 

सरो रक्तः Vall शुद्धो मङ्लोऽरूणविग्रहः 

gaat पाण्डुपीतौ Ba: Besa: रानि: | 

राहुकेतू विचित्राभो अ्रह्वर्णीः परकीतिताः ॥ ८५ ॥ 

aque रवि ध्यायेत् पद्यटयवराभयेः | 

चिन्तयेच्छदिनं दानसुद्राम्रतकराम्बुजम् ॥ < 

कुजमीषत्कुब्जतनुं हस्ताभ्यां दण्डधारिणम् | 

ध्यायेत् AAs बां भाटलोलितकुन्तलम् ॥ ८७ ॥ 

TATA Ad SAAT पुस्तकाक्षकरं गुरूम् | 

एवं देलयगुरुापि काणं खज्ञ रानेश्वरम् ॥ ८८ ॥ 

परितः सर्वतः ॥ ८ ॥ 

अथ क्रमतः सूर्यादीनां नवग्रहणं वर्णानाह सूर इत्यादिना सार्धेन t 

सूरः सूये |} ch | 

अथ सूर्यादीनां नवघरहाणां कमतो ध्यानमाह ACHAT: 1 

पद्मद्रयवरामयैर्विरिष्टं was रविं सूय AMA । SMARTS 

SSE THIS कराम्बुजयोेस्तपञ्योयस्य तथाभूत चान चन्द विचिन्द- 

येत् ॥ ८६ ॥ 

सोमालजम् बुधम् | भालोखितकुन्तख्म् भाले लोखिताश्वस््विः 

कुन्तलाः केशा यस्य तथानूतम् ॥ cv ॥ << ॥ 



ASCs 

EXCICSIE 

न्द्रा दिदिक्यतं 

CEMA यजेदाद। किक a 

वज्रपाणि पीतरुचि स्थितभेरावतोपरि | 
THA छगवाहस्थं राच्हस्तं SAAT ॥ ९१ ॥ 

व्यायेत् करू Sa ¦ 

read खङ्हस्तख wae वाजिवाहनम 

TU मकरारूढ Waleed सितप्रभम् | 

व्यायेत् SUS वायुं खृगस्थ्वाडकुरायुधम् ॥ ९३ ॥ 

Ho कनकाकारं रलसिहासनस्थितम् | 

स्तुतं यक्षगणेः सर्वैः पाराङ्कुनराकराम्बुजम् |] ९४ ॥ 

इदान वृषभारूटं वरिद्ूख्वरधारिणम् | 

व्याघ्चमाम्बरधरं पूर्णन्दसदराप्रभम् ॥ २५ ॥ 

इष्टा पूजयित्वा Ml ८९ | 

अथ क्रमत इन्द्रादीनामष्टानां दिकूपतीनां ध्यानं वणेच्ाह aeena- 

मित्यादिभिः | पीतकोरोयवाससम् पीतं ser कमिकोशोत्थं वासो वसं यस्य 
PIP ॥ ९० ॥ ९१ । 

कालम् यमम् | ठुकापस्थम् महिषस्थम् ¦¦ ९२ ॥ 
निक्रतिम् राक्षसम् 1 ९३--९.५ ॥ 



FUSS: 

eo. 

हः | 

९ 

FANGS AMAA पुरे च 
यारच्या ततोऽ्या SRSA: ॥ 

प्रचण्डया GIST: प्रकीर्तिताः | 
त्रपाटश्च AKSUM वृहच्छिराः | 

याम्य ‘i पश्चिमे च च्रक्ाश्चानन्दद््जयाः | ९७ | 
त्रिरिराः पुरज्छ्चिव भीमनादो महोदरः | 

उत्तरदारपाश्चेते सर्वे WENO: I ९८ | 

श्रूयतां बरह्मणो व्यानमनन्तस्यापि TAT ॥ ९९ | 
THIS वद्या चतुरास्यश्चतुभुजः | 

SASS] वराभीतिमालपुस्तकपाणिकः | ५०० ॥ 
हिमकुन्देन्दुधवरः USS: सहस्रपात् | 

HEAT व्येयोऽनन्तः GWG: ॥ १०5 ॥ 
व्यानं पूजाक्रमन्धापि यन्त कथितं श्रिये ¦ 

वास्ादिक्रमतो Sst मन्तानपि श्णु परिये 1 5५०२ ॥ 

५ 

mera । एतानिन्द्रादीनष्टौ दिक्पतीनेवं ध्यात्वा कमादिष्टा 
पूजयित्वा च पुरो भूपुराददिरूरध्वाघःस्थितयोवत्तयोमेण्डल्योत्ेह्यानन्तौ दिक्पती 
कमतोऽ्च्यौ पूजनीयो | ततो द्वारदेवता अर्च्याः ॥ ९६ I 

पूज्या द्वारदेवता एवाह sat मीम इत्यादिना साधंद्वयेन Alle cil 

बरह्मणे ध्यांनमेवाह रक्तोत्परनिम् इत्यादिना ॥ 32 । १०० Tl 

अथाऽनन्तस्य ध्यानमाह दिमङुन्देन्दुधवर इत्यायेकेन । १०१ 

एषाम् वास्त्वादीनामनन्तान्तानाम् ॥ १०२ ॥ 



४१४ महानिर्वाणतन्तम् 

AER TAN: षड्दीषस्रसंयुतः | 

भूषितो नादविन्दुभ्यां वास्तुमन्तः षडक्षरः ॥ १०२ ॥ 

तारं मायां तीग्मरदम ङ<न्तमारोम्यदं वदेत् 
Tea ततो द्वा सयेमन्तं TASCA ॥ ॥ 

Ta माया च वाणी च ततोऽम्रतकरेति च | 

Add WAI see स्वाहा BATA: ।॥ १०१५ 

ए gt el स्वेपदाद्दुष्टान्नाशय नाराय | 
स्वाहावसानो मन्तोऽयं APSA प्रकीतितः ॥ १०६ ॥ 

वास्त्वादीनां क्रमतो मन्त्रानेवाह क्षकारः इत्यादिमिः | हव्यवाहस्थः 

हव्यवाहो रेफः तत्स्थः क्षकारः षड्दीषंस्वरसंयुतो नादबिन्दभ्यां aes 

कतव्य: | एवच्च at क्षी" aa’ क्षो षूः इति षडक्षरो वास्तुमन्त्र उद्धृत 

आसौत् ॥ १०२३ 

तारमित्यादि | gat तारं प्रणवं वदेत् ततो मायां a बीजं 
वदेत् | ततस्तीग्मरदमे इति वदेत् । ततो ङेऽन्तमारोग्यदं वदेत् | त्तो वहिजायः 
दत्त्वा सूर्यमन्तं समुद्धरेत् । योजनया ओ at तीग्मरदमे anima 
स्वाहेति wa उद्धृत आसीत् ॥ १०४ ॥ 

काम॒ इत्यादि । ga कामः sififa बीजसुच्येत | ततो माया यीः 
बीजमुच्येत | ततो वाणी Tae बीजमुच्येत | ततोऽखरतकरेद्युच्येत | ततोऽरत- 

मुच्येत | ततः छावयद्न्द्युच्येत | ततः स्वाहोच्येत | योजनया at ay रे 
अश्रतकराऽगखतं एवय छावय स्वाहेति सोममनुर्मतः ॥ १०५ ॥ 

ठेमित्यादि | पूर्वम् ए“ af ही" वदेत् | ततः सवैपदतो दष्टान्नाख्य 
नाश्येति वदेत् | योजनया रे at ही स्वेदुष्टात्नारय ना्येति aa 

जातः | स्वाहावसानः स्वाहान्तोऽयं Awe मन्तः प्रकीर्तितः ॥ १०६ N 



त्रयोदरोष्ासः ‰: ७४ 

aS सर्वान् कामं 
ASA TWEET सोमात्मजं म 
तारण Gea बाणी ततः ess | 

ऊति GAIA FEMA: | १०८ ॥ 
शाँ री" रू at ततः शौ" St: शुक्रमन्तरः समीरितः ॥ 
at हां ही ही ease विद्रावय पद्यम् | 
मातेण्डसूनवे पश्चात् नमो मन्त्रः WAT ॥ 5३० | 
र af ओं af सोमहात्रो aga विध्वंसय दयम् | 
राहवे नम इत्येष राहोमनरूदाहतः ॥ १११ ॥ 

हीम्त्यादि । पूर्वम् a श्री सौम्यपदं चोक्ता ततः स्वान् 
कामान् वदेत् } ततः Gare वहिकान्तां वदेत् । योजनया ह्वी“ श्री सौम्य 
स्कान् कामान् पूरय स्वाहेस्यष सोमात्मने बुध AGHA: |] १०७ | 

तरेणेत्यादि | तरेण प्रणवेन gat आदावन्ते च संयुक्ता वाणी 

Smeal | ततः सुरगुरोः इति पदं वदेत् । ततोऽमीष्टं यच्छ यच्छेति वदेत् 

ततः स्वाहेति वदेत् | योजनया ओ ए“ ओ awa अभीष्टं यच्छ यच्छ 

स्वाहेति ब्हस्पतेमेन्त्ो मतः |] १०८ ॥ 

खा“ afi” दु“ च“ रो" at: इति area: समीरितः कथितः |] १०९॥ 

at हामित्यादि । पूवम् at at at” ही सवात्रूनिति वदेत् | ततो 
विद्राबयपदद्धयं चदेत् । ततो मार्वण्डसूनवे इति वदेत् ! पश्चान्नमो वदेत् | 
योजनया af a दी ही aaa विद्रावय विद्रावय मातेण्डसूनवे नमः 
इति खनेश्धरे मन्तो मतः | ११० ॥ 

रामित्यादि 1 पूव सँ a भ्रौ a सोमरात्रो चत्रूनिति वदेन् । 

ततो विष्वंसयद्वयं वदेत् । ततो wed नम इति वदेत् ! योजनया रौ हौ 
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Aqua asa विधिरेष fraifea: i age i 
नमोऽन्तमन्त्रे देवेशि न नमो योजयेद् बुधः | 
स्वाहान्तेऽपि तथामन्त्रे न sarees ॥ ११५ ॥ 

ग्रहादिभ्यः प्रदातव्यं पुष्पं वासश्च भूषणम् | 

तेषां वणानुरूपेण नान्यथा प्रीतये भवेत् ॥ ५१६ ॥ 

कुदाण्डिकोक्तविधिना jt संस्थापयन् सुधीः | 

पुरपेर्चावचेयदया TMNT ।॥ ११५७ I 

शान्तिकर्मणि पुष्टौ च वरदो हव्यवाहनः | 

प्रतिष्ठायां छोहिताक्षः रातह कूरकमेणि ॥ ११८ ॥ 

at” सोमघ्चत्रो waa विध्वंसय विध्वंसय राहवे नम इत्येष राहोमेनुरुदाहतः 

कथितः 1 १११॥ ११२॥ 

कमित्यादि | रमिति रमिति afta स्त्रमिति वमिति यमिति क्षमिति 

हौमिति त्रीमिति अम््यिते कमादिन्द्रादीनामनन्तान्तानां दिक्पानां erat 
समीरिताः कथिताः 1 ११३} ११४॥ 

वहिवहमाम् स्वाहेति पदम् ty ११५५ ॥ 

तेषाम् म्रहादीनाम् 1 ११६ ॥ 

समिद्धिः BE: | ११७ ॥ 



न्तो Get महेशानि तथा कूरेऽपि कर्मणि । 
प्रहयागं प्रकुवाणो वाच्छिताथेमवाप्नुयात् ।॥ १५९ ॥ 
यथा प्रतिष्ठाकारयषु देवाची पित॒तपैणम् 
वास्तोयांगे ग्रहाणाञ् तद्देव विधीयते । २० ॥ 
ययेकस्मिन दिने fafa: प्रतिष्ठा यागकमे च | 
तन्त्रेण तत्र देवाचा पिततश्राद्ाभिसंच्ियाः ॥ १२३ ॥ 
जलारायगृहारामसेतसंकमराखिनः | 

वाहनासनयानानि ASSET च ॥ १२२ ॥ 
पानारानीयपात्राणि देयवस्तूनि यान्यपि | 
wena देवाय न प्रदद्युः HSA: ॥ १२३ ॥ 
काम्ये कमणि सवत्र बुधः TESA | 
विधिवाक्यानुसारेण सम्पृणसुदताप्तये ॥ १२४ ॥ 
संस्छरताभ्यचितं द्रव्यं नामोच्चारणपूर्वकम् । 
सम्प्रदानाभिधाच्चोक्ता TAT सम्यक् रलं SATU १२५ ॥ 
जलखारायग्रहारामसेतुसंकमराखिनाम् । 

कथ्यन्ते प्रोक्षणे मन्त्राः प्रयोज्या FATA ॥ १२६ ॥ 

वरदो वरदनामा | रोदिताक्षो लोदिताक्षाख्यः । WAST WAV: 

॥ ११८ १२० ॥ 
ara एकधैव |] १२१-१२४ ॥ 

संस्कृताभ्यचितम् सोधितं प्रपूजितम् 1 संप्रदानाभिधां सम्मरदाननाम- 

चयम् 1 १२५} 

ब्रह्मविद्यया गायच्यां सह ॥ १२६ Ul 
58 | 
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जीवनाधार जीवानां जीवनप्रद् वार्ण | 

प्रोक्षणे तव तृप्यन्तु SERS: ॥ 9२७ ॥ 
तरणकाष्ठादिसम्भूत वासेय बरह्मणः प्रिय | 
at प्रोक्षयामि daa प्रीतये भव स्वेदा ॥ १२८ ॥ 

इष्टकादिसमुद्ूत वक्व्यन्विष्टकामये ॥ १२९ ॥ 
me: पतर राखायेदछायाभिश्च पियङ्कराः | 

च्छन्तु मेऽखिलखान कामान् पोक्षितास्तीथेवारिमिः 1193 elt 
सुस्वं भवसिन्धूनां पारदः पथिकप्रियः | 
मया asad: सेतो यथोक्छफट्दो भव ॥ 939 Il 

संकम al प्रोक्षयामि रोचनां संक्रमं यथा | 
द्दासीह् तथा स्वर्गे संक्रमो मे प्रदीयताम् ॥ १३२ ॥ 
आरामप्रोक्षणे मन्त्रो य एव कथितः प्रिये | 
स एव राखिसंस्कारे प्रयोक्तव्यो मनीषिभिः ॥ १३२ ॥ 

` तेषां मध्य प्रथमतो जलारायपोक्षणमन्तमाह जीवनाधार जीवानामिति | 
जीवनाधार जखाधार | वारुण वरुणदेवताक ! १२७ II 

अथ गृहप्रोक्षणमन्माह तृणकाष्ठादिसम्भूतेति | वासेय वासाय 
हित ॥ १२८ | 

इष्टकादीत्यादि | इष्टकादिमये गहे पोक्षणीय तरणकाष्ठादिसंभूते इत्यत्र 
इष्टकादिसमुद्धते ति वक्तव्यम् |] १२२९. ॥ 

अथारामगप्रोक्षणमन्तमाह् He: पत्रश्च लाखायेरिति 1! 220 ॥ 

अथ मेतुप्रोक्षणमन्ल्रमाह Hae मवसिन्धूनामिति tl 232 ॥ 
अथ संक्रमप्रोक्नणमन्त्रमाह् संक्रम स्वां पोक्षयामीति | संक्रम्यते सभ्यक् 

पादविक्षपः क्रियते sada स संक्रमः सेतुविरोषः तत्सम्नोधने संक्रमेति | 
सक्रमम् सम्यग्गमनम् |] 222 | १ | 
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प्रणवो WIAs बीजत्नितयमस्विक | 

सवेसाधारणद्रव्यपोक्षणं विनियाजयंत २४६ | 

सापनाहं वाहनं चत् खपयेत् zea | 
अन्यत्रैव Sade कुदारेण विशोधयेत् | 9२५ Ul 
प्राणप्रतिष्ठामाचये तत्तदाहनसंक्तया | 
पूजितोऽर्ङ्कछरतो वाहो देयो भवति देवत ॥ 5३६ ॥ 
जलाशये पूजनीयो वरुणो यादसां पत्तिः | 
गृहे प्रजापति्बह्या ऽऽरामे Fal च संक्म | 
पूञ्यो विष्णुजगत्याता स्वात्मा सवदग्विसुः ॥ ५३७ ॥ 

देव्युवाच | 

विविधानि विधानानि कथितान्युक्तक्॑स्यु | 

क्रमो न दरतो येन मानवः कमं साधयेत् ।! ३३८ ॥ 

कऋमव्यत्ययकर्माणि बह्वायासकरतान्यपि 

न यच्छन्ति फं सम्यक् नृणां कमानुजीविनाम् | १३९ ॥ 

प्रणव इत्यादि | हे अभ्विके प्रणव ओङ्कारः वारूणं बं अखं फडिति 
वीजत्रितयं सवंसाधारणद्रव्योक्षणे विनियोजयेत् \ २३६४ ॥ 

ब्रह्मविद्यया गायच्या | १३ 

mate | पृचोक्तेनोहनीयलिङ्गकपददाखिना देरवीप्राणप्रतिष्ठामन्तेण 

वाहनस्य प्राणमरतिष्ठामाचयै Heal तत्द्राहनसंजञयः प्रूजितोऽकड्कृतश्च वाहो 

वाहनं देवते दैयो मवति | || 

सवेदक् सकर्पदाथद्रष्टा | विभुः व्यापकः 1} 229 | 

अथोक्तङ्कत्यतत्तत्कमक्रमं fares नीत्यादिना 1१३ ८॥ 

१३९ ॥ 
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MAT उवाच | 

यदुक्तं परमेरानि मातेव हितकारिणे | 
निःश्रेयसन्तष्ोकानां कख्व्याप्रतचेतसाम् ॥ १४० I 

एतेषामुक्तद्रत्यानामनुष्रानं प्रथक् प्रथक् | 
वास्तुयागक्रमादेवि कथयाभ्यवधीयताम् ॥ १४१ ॥ 

gaste नियताहारः शःप्रातः STAAL | 
करत्वा WANS क्म TS नारायणं यजेत् ॥ १४२ ॥ 
ततः खकाममुदिदय विधिदरितवस्मना | 
BST मन्त्री TNs समचेयेत् ॥ १४३ ॥ 

वन्धूकाभं Bay दिरदवरमुखं नागयज्ञोपवीतं 
Te चक्रं कृपाणं विमरुसरसिजं हस्तपद्येदेधानम् । 

sages दिनकरकिरणोदीष्ठवस््राङ्गणेभं ` 
नानाट्करयुक्त भजत गणपति रक्तपदोपविष्टम् ॥१४६६॥ 

एवं SATS यथाशक्त्या पूजयित्वा गणेश्वरम् ¦ 
FANS ततो बाणीं विष्णुं wet समचेयेत ॥ १४५ ॥ 

 पवं प्रार्थितः सन् श्रीसदाशिवं उवाच यदुक्तमित्यादिना | फल्व्या- 
परतचेतसाम् फलाय व्याप्तं स्यापारविषिष्टं चेतो येषां ते तेषाम् ॥ १४० ॥ 

अनुष्ठानम् साधनम् ।॥ १४१ ॥ 

वास्तुयागक्रमादुक्तकरत्यानामनुष्ठानस्य क्रममाह पूर्वेऽहीत्यादिभिः 
॥ १४२ ॥ १४२ ॥ 

अथ गणपतिष्यानमाह बन्धूक्राभमिस्याद्ेकेन । बन्धूकाभम् बन्धृक- 

पुप्पसदराद्युतिम् | steerer उद्यन् यो बार इन्दुर्बारुश्न्द्रः स मोरो 
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Ra दुगौ ग्रहाश्चापि तथा षोडश मातृकाः | 
TAIT वसुनि क्यात् पितक्रियाम् | १४६ ॥ 
ततः प्रोक्छविधानेन मण्डलं वास्तुरक्षसः | 

निर्माय पूजयेत्तत्र वास्तुदैत्यं गणेः सह् ॥ ५४६७ ॥ 
ततस्तु स्थण्डिलं छता बहि we AL । 
धाराहोमान्तमाचयं ARIE समारभत् ॥ १४८ | 
यथारात्तयाऽऽहुतीस्तस्मे पयिारगणाय च । 
तथा पूजितदेवेभ्यो TA कमे समापयेत् ।॥ ५४९ ॥ 
ARAN DEB एष ते कथितः क्रमः | 
अनेनैव ग्रहाण यज्ञोऽपि विहितः प्रिये ॥ ake ॥ 
ग्रहाणामत्र FAAS प्रपूजनम् | 
TST कार्य वारवचनमिति क्रमः ।॥ १५१ ॥ 
गणेरायर्चनं सवै वासत॒यागविधानवत् | 
ग्रहाणां यन्तमन्बौ च ध्यानं प्रागेव कीतितम् ।॥ १५२ ॥ 
प्रसङ्गात् कथितो भद्रे ग्रह्वास्तुक्रतुक्रमो । 
अथ प्रस्ततक्रटयानामुच्यते PIA ॥ १५२ ॥ 

किरीटे यस्य तथाभूतम् | दिनकरकिरणोदीक्षवसखराङ्गलोभम् दिनकरकिरणवदुद्ीपेन 
TAT सोभा यस्य तथाभूतम् 1 १४२ ॥ १४५ ॥ 

इष्टा पूजयित्वा ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ 
ara विधाय tl १४८ \ 
तस्मै वास्तुदैस्याय !॥ १४९ ॥ 
अनेनैव कमेण Vso Il 
अत्र HEAT | १५१-- १५३ ॥ 
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विधिवत् BA वास्तुपूजनमाचरेत् | 
Wes Beal वापि शालग्रामे यथामति ॥ ake ॥ 
ततः पूज्यो गणपतिब्ह्या वाणी ह्री रमा | 
शिवो दुगा ग्रहाश्चापि पूज्या दिक्पतयस्तथा ॥ १५९ ॥ 
मातरौ वसवोऽष्टौ च ततः कायां पितृक्रिया | 
प्राधान्यं वरणस्यात्र स दहि geal विरोषतः ॥ १५६ i 
नानोपहरेवषणमचैयिला खरक्तितः | 
विधिवत् GEA TS वारुणं होममाचरेत् ॥ ०५७ ॥ 
पूजितम्यश्च देवेभ्यो द्वा म्रत्येकमाहूतिम् | 
पूर्णाहुत्यन्तचछत्येन EEA समापयेत् । १५८ ॥ 
ततो व्वजपताकासखगन्धसिन्दूरचचितम् । 
उक्तप्रोक्षणमन्तरेण प्रोक्षयेत् PIAL ॥ ५५९ ॥ 
ततः wages देवसुदिर्य वा नरः | 
सवेभूतप्रीणनायोत्सखजेत् PISA | ५६० | 
करताञ्जल््पुटो Fal प्राथयेत साधका्रणीः । 
सुभीयन्तां सवभूता नमोभूतोयवासिनः ॥ १९६१ ॥ 
उत्सृष्टं TAY मयेतञ्जलसुत्तमम् | 
तृप्यन्तु सवेभूतानि स्लानपानावगाहनैः ।॥ ५६२ ॥ 
सामान्यं सवजीवेभ्यो मया दत्तमिदं जरम् | 
ये च केचिदिपयन्ते स्वस्वकर्मविपाकतः ॥ ५६२ it 

कूपसंस्कारकममेवाह संकल्पमित्यादिभिः ॥ १५४ i १८५५५ ॥ 
AA करूपसंस्कारे | सः वरुणः |] १५६-- १६० ॥ 
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dada प्रल्िप्येऽहं सफूटास्त॒ मम च्या | 

ततस्त दक्षिणां Bal कृतसान्यादिकक्छियः i १६४ | 

ब्राह्मणान् मोजयेत् Bert दीनानपि बुभुक्षितान् | 

जलारायप्रतिष्ठास wast क्रमः रिषे ।॥ १६५ ॥ 

तडागादौ च FAA नागस्तम्भजटेचराः ॥ १९६ ॥ 
मीनमण्डूकमकरकूमांश्च जलजन्तवः | 
कार्या TEA कतृवित्तानुसारतः ॥ १६७ ॥ 
मत्स्यौ AA कुर्यात् मण्डूकावपि हेमजौ 

राजतौ मकरो कूर्ममिथुनं ता्ररिन्तिकिम् ॥ १६८ 

CAN: साधं तडागसपि दीधिकाम् 

सागरञ्च GHGS प्राथयन्नागमचेयेत ।॥ १६९ ॥ 

aq साधकाग्रणीः किं प्राथेयेदित्याकाङ्कायामाह खुप्रीयन्तामित्या- 

दिभिः ॥ १६१-१६५ ॥ 

तडागादिपतिष्ठायां यो विेषस्तमाह तडागादो चेत्यादिभिः | तडागाद 

Geant सति नागस्तम्भो जलेचराश्च कतेव्याः । १६६ ॥ 

aq किं द्रव्यमयः के वा जलजन्तवः कतेव्या इत्यपेक्षायामाह 

मीनमण्डूकेत्यादिना ॥ १६७ ll 

ननु किं धातुमयाः कति वा मीनादयो जलजन्तवो विधातव्या इत्या- 

काङ्क्षायामाह मत्स्यौ स्वणमयावित्यादिना ॥ १६८ 

एतैरित्यादि | पतर्मीनादिभिजैर्चरैः सारं तडागं chet सागरश्चापि 

सखुतूसृज्य नागं प्रायन् सन अचेयेत् ॥ १६९ 
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अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः | 

BON: ककेटः शङ्कुः पाथसां रक्षका इमे ॥ १७० ॥ 
इत्यष्टौ नागनामानि छिखित्वाऽश्वव्थपवे | 

म्रा प्रणवगायत्रयो घटमध्ये विनिःक्षिपेत् ॥ १७१ ॥ 

चन्द्रार्क साक्षिणौ ता Aes समुरेत् । 
तच्रोत्तिष्ठति यो AMR कुर्यात्तोयरक्षकम् ॥ १७२ ॥ 

स्तम्भमेके समानीय feta शुभम् | 

सरलं दारुजं तैदेरुक्षितच् हरिद्रया ॥ १७२ ॥ 

खापयेत्तीथतोयेन व्याहुलया. पणवेन च । 

तत्र हीश्नक्षमाशान्तिसहितं नागमचेयेत् ॥ १७४ ॥ 

ननु कस्मिन् स्थाने कं वा नागमभ्यचयेत् किं वा प्राथयेदित्यपेक्षाया- 
माह अनन्त इत्यादिना । इमेऽनन्तादयोऽष्टौ नागाः पाथसां जलानां रक्षका 
WIAA: ॥ १७० ॥ 3 

इत्यष्टावित्यादि । इत्येतान्यनन्तादीन्यष्टो नागनामान्यश्चल्थपह्वे 
छिखित्वा प्रणवगायत्यौ era घटमध्ये विनिःक्षिपेत् 1 १७१ ॥ 

` चन्द्राकावित्यादि । ततश्नन्दरार्को साक्षिणो कृत्वा रकिखितनागनामा- 
aera विकोड्येकं टिखितनागनामकमश्वत्थपद्छवं समुद्धरेत् | तत्र यो 
नाग उत्तिष्ठति तं नागं तोयरक्षकं कुर्यात् ॥ १७२ ॥ 

स्तम्भमित्यादि | fired विंशतिहस्तपरिमितं सरल्मवक्रं दारुजं 
काष्ठसम्भवं तैरेहैरिद्रया aaa gets स्तम्भं समानीय sneer 
प्रणवेन च तीर्थतोयेन खापयेत् | तत्र alae स्तम्भे हीशीक्षमाशान्तिसहितं 
नागमचेयेत् || १७३ ॥ १७४ ॥ 
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नाग @ विष्णुद्धय्याऽसि महादेवविभृषणम् | 

स्तम्भमेनमधिष्ठाय जटरक्षां FEA मे ॥ ५७५ ॥ 

इति cea ततो नागस्तम्भं मव्येजलारायम् | 

तमारोप्य तडाग कर्ता PATA प्रदक्षिणम् ॥ ३७६ Il 

यूपश्वेत् स्थापितः पूर्वै तदा नागं घटेऽचेयन । 

ase aa निःक्षिप्य fe कम समापयेत् ।॥ ५७७ ॥ 

एवं म॒हप्रतिष्ठायां छतसंक्ल्पको TA: | 

वास्सादिवसपूजान्तं पैत्रं कमे च BAT ॥ १७८ ॥ 

विधाया ऽत्र विरोषेण यजेदेवं प्रजापतिम् | 

THIS हवनं कुर्यात् साधकसत्तमः ।॥ १७९ Il 

नाग afer | हे नाग लवं विष्णुाय्याऽसि महादेवविभूषणच्वाऽसि 

एनं स्तम्भमयिष्ठाय मे AA, AeA कुरुष्व । १७५५ ॥ 

। दृतीस्यादि । इति नागं mea dal नागस्तम्भं मध्यजलाशयं 

जङादयस्य मध्ये समारोप्य कर्ता तडागप्रदक्षिणं कुयात् | मध्य जखान्रयमिति 

४८ पारे मध्ये षष्ठया वाः? इव्यनेनाव्ययीभावः ॥ १७६ ॥ 

यूप इत्यादि | चेदि यूपा नागस्तम्भः पूवमेव स्थापितो भवेत् 

तदा नागं घटेञचेयन् कर्ता ass घटसम्बन्धिजरं तत्र तडागे निःधिष्य 

रिष्टमवरोषं कम॑ समापयेत् ॥ १७. ll 

एवं जटाशयप्रतिष्ठाविधानमुक्तवाऽथ गृहतिष्ठाविधानमाह पएएवं गरह- 

प्रतिष्ठायामिव्यादिभिः ।॥ १७८ ॥ 

अत्र Dede ।॥ १७९. ॥ 
5 4 
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गृहं पूवा तमन्तरेण प्रोक्ष्य गन्धादिनाऽचयन् । 
इदानाभिमुखो भूता प्राथयेदिहिताञ्चलिः ॥ १८० ॥ 

पजापतिपते गेह पुष्पमाल्यादिभूषितः | 
अस्माक शुभवासाय Ta सुखदो भव ॥ १८१५ ॥ 
ततस्तु दक्षिणां कता शान्यारीर्बादमाचरेत् |. 
विप्रान् कुलीनान् data मोजयेदात्मरक्तितः ॥ ५८२ ॥ 
अन्याथेन्तु IAS चत् तदासायात्र योजयेत् | 

देवत्राछरतगेहस्य विधानं श्रृणु set ॥ १८३ ॥ 

इत्थं dea भवनं शहतू्यादिनिःखनेः | 

देवतासन्निधि गता पराथयेदिहिताञ्चलिः ॥ १८४ ॥ 
उत्तिष्ठ देवदेवेडा भक्तानां वाभ्छितप्रद | 
AWS SHA कुर् मे करुणानिधे ॥ १८५ ॥ 

गृहमिव्यादि | ततः पूरवोक्तमन्त्रेण गृहं प्रोक्ष्याऽमिषिच्य गन्धादिना 
गृहमचेयन् कर्ता इशानाभिमुखो भूत्वा विहिताञ्चङिः सन् गृहं प्राथयेत् ॥२८०॥ 

गृहं प्रति प्राथनामेवाह प्रजापतिपते इव्यायेकेन । प्रजापतिः पतिर्यस्य 
सं प्रजापतिपतिः तत्सम्बोधने प्रजापतिपते इति ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ 

अन्याथेन्तित्यादि | Wea गृहस्य ` प्रतिष्ठा विधीयते तदाऽ 
gests कर्तव्ये संकल्पे तद्वासायेति योजयेत् । हे शे पार्वति 
देवत्राकृतगेहस्य देवताधीनछृतगृहस्य दानस्य विधानं लं श्रणु ॥ १८२३ ॥ 

देवत्राकृतगेददानविधानमेवाह इत्थमित्यादिभिः 1 इत्थं पूर्वोक्तविधानेन 
भवनं गृहं संस्कृत्य शङ्खतूर्यादिनिःस्वनैः सह देवतासन्निधिं गत्वा विहिताञ्जसि 
सन् देवतां प्राथयेत् ॥ १८४ A 

यत् MATA उत्तिषठेत्यादिना ॥ १८५ ॥ 
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इतयभ्यथ्य गृहाभ्यर्णे देवमानीय साधकः । 
उपस्थाप्य गरहारि पुरतो वाहनं न्यसेत् ॥ 9¢% I 
Real चक्र विन्यस्य मवनोपरि | 
TARE सपताकं AS सुधीः ll ace I 
चन्द्रातपैः किङ्किणीभिः पुष्पखक्चूतपवेः | 
MMA गृहं सम्यक् छादयेदिव्यवाससा ॥ १८८ ॥ 
उत्तरासिमुखं देवं वक्ष्यमाणविधानतः | 

खापयेदि हिते्रव्येस्तत्कमं वच्मि त श्रृणु ॥ १८९ ॥ 

ठे“ a श्रीमिति मन्वान्ते मूखमन्तं समुच्चरन् | 

दुग्धेन स्नापयामि at मातेव परिपाख्य ॥ ५९० ॥ 

प्रो्तबीजत्रयस्यान्ते तथा Fe नियोजयन् | 

a at easel MAA! मव ॥ १९३ ॥ 

तीव्यादि । साधको जन इत्यभ्यथ्यं गृहाच्यर्ण ग्रहसमीपे देवमानीय 

TEER च तस्य पुरतो वाहनं न्यसेत् स्थापयेत् । १८६ ॥ 

तरिदूकमिव्यादि | gia भवनोपरि Paes चक्रं विन्यस्य 

संस्थाप्य मन्दिरेशाने Deas सपताकं पताकासदहितं धवजं रोपयेत् 

|} १८५७ । १८८ il 

aera वक्ष्यमाणेन विधानेन विहितैः द्रव्येदेवखापनस्य क्रमस् ॥\ १ ८९.॥ 

तत्करममेवाह रे A श्रीमित्यादिभिः । ए दही श्रीमिति मन्त्रान्ते 

मूरुमन्तं TAA तदन्ते च ^ दुग्धेन स्ापयामि रवा मातेव ood” इति 

समुच्रन. कता पूर्वं दुग्धेन देवं खापयत् ॥ १९० Ml 

प्ाक्तत्यादि | ततः परं प्रोक्तबीजत्रयस्यान्ते तथेव मूलं मन्तरं 

विनियोजयन् तदन्ते च “aa लां खापयाम्यद् ` भवत्ापहरो wa” इति 

समरन् कर्ता Ga देवं BAT ॥ १९१ ॥ 
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पुनर्बजत्रयं मूलं सर्वानन्दकरेति च | 

मधुना ख्रापितः प्रीतो मामानन्दमयं HE ॥ १९२ ॥ 

Says समुच्चायं सावित्रीं प्रणवं स्मरन् । 
देवप्रियेण हविषा आयुःशुक्रेण तेजसा | 

aa ते RTA मामरोगं सदा कुर ॥ १९२ ॥ 

तदटन्मूट्च् गायत्रीं व्याहति समुदीस्यन् | 

देवेशा aad: खातो A यच्छ वाञ्छितम् ॥ १९४ ॥ 

तथा Fe TAB गायत्रीं वारुणं मनुम् | 

विधात्रा fase: प्रियः Reece: | 
नारिकेटोदकैः खानं कल्पयामि नमोञ्स्तु ते ॥ ५९९५ ॥ 

पुनरि्यादि । पुनः रे a श्रीमिति बीजत्रयं समुच्चरन् तदन्ते 

qé aed समुच्चरन् तदन्ते सर्वानन्दकरेति समचरन् तदन्ते च «' मधुना 

arfia: परीतो मामानन्दमयं कुरु” इति समुच्चरन् कर्ता मधुना देवं 

सखरापयत् । १९२ ॥ 
पराग्बदित्यादि | प्राग्वदेव aS मन्त्रं समुच्वायं ततः सावित्रीं गायत्री 

प्रणवमोङ्कारं च स्मरन् सन् 

४८ देवपरियेण हविषा आयु शुक्रेण तेजसा | 
खानन्ते कल्पयामीश्च मामरोगं सदा we” II 

इति स्मरन् कर्ता घृतेन देवं aia | aaa आयुःशुक्रवधेकेन 

नेजसा तेजोवधेकेन ॥ १९२ ॥ 
तद्रदिव्यादि | तद्वदेव मूरुमन्तं गायत्रीं व्याहृतिश्च समुदीरयन् ततो 

“° देवेश दाकंरातेयैः खातो मे यच्छ वाज्छितम ?' इति च समुदीरयन् कर्ता 
दाकैरातोरयर्देवं Bad 1 १९४ ॥ 

तथेत्यादि | तथैव मूकं मन्तं गायत्रीं वारुणं मनु वमिति मन्तं च 

aaa ततः 
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गायत्रया मूखमन्त्ेण STASIS रसेः ॥ १९६ ॥ 
कामबीजं तथा तारं सावित्रीं मूलमीरयन् | 
क्ूरागुरुकादमीरकस्तूरीचन्दनोदकेः | 
Bald भव सुप्रीतो भुक्तिमुक्ती प्रयच्छ मे 1 १९७ ॥ 

इत्यष्टकटदीः स्नानं कारयिता Saas | 
गृहाभ्यन्तरमानीय स्थापयेदासनोपरि ॥ १९८ ॥ 
MANS! न चेद्वा तदन्ते वापि तन्मनो । 
Seat वा खापयित्वा प्रपूजयेत् ॥ १९९ ॥ 

<: विधात्रा hae. परिये: सिग्धैरलोकिकिः | 
नारिकेखोदकैः खानं कल्पयामि नमोऽस्तु तेः ॥ 

इति aque कर्ता नारिकेखजरटे्देवं खापयेत् i १९५ ॥ 

ततो गायव्या ASA च इचः THA खापयत् | १९६ ॥ 

कामबीजमित्यादि | कामबीजं इछीमिति बीजं तथा तारर्मोकारं सावित्री 

wal मरं मन्तं चेरयन्नुचरन् ततः 

< करपूरागुरुकारमीरकस्तूरीचन्दनोदकेः | 
Geta भव सुप्रीतो भुक्तिसुक्ती प्रयच्छ 7” ॥ 

कपूरा दिवासि क, TA 

इति चोदीरयन् कर्ता कपु aseeq arg । कारमीरम् 

कुङ्कुमम् ॥ १९.७ ॥ 
इतीत्यादि | इस्यनेनैव विधानेन क्रमेण ॒चा्टकरुसैरष्टकरसपरिमि- 

तैदुग्धादिमिः खानं कारयित्वा गृहाभ्यन्तरमानीय च seis दैवमासनोपरि 

स्थापयेत् ॥ १९८ ॥ 

eam ¦ चेद्ययचां देवताप्रतिमा सापनादा खरापनयोम्या न 

मवेत् तदा तदन्तरे देवतायन्त्रे तन्मनौ तदेवतामन्ते वा शाल्प्रामिलायां 

का ख्लापयिता देवं प्रपूजयेत् ॥ १९९ ॥ 



४३० मह्ानिर्ताणतन्तम 

अशक्तौ YSN सखापयेच्छुटपाथसाम् | 
अष्टभिः eset cath: सप्तमिर्यथा ॥ २०० ॥ 

घटग्रमाणं प्रागेव कथितं चक्रपूजने | 

सवैत्रागमक्व्येषु स एव विहितो घटः ॥ २०१ ॥ 

ततो यजेन्महादेवं खखपूजाविधानतः | 

तत्नोप्चारान् व्याम ATTY देवि परात्परे ॥ २०२ ॥ 
आसनं स्वागतं पाद्यमष्यमाचमनीयकम् | 

मधुपकस्तथाचम्यं स्लानीयं ASYM ॥ RoR it 

गन्धपुष्पे धृपदीपौ नैवेद्यं वन्दनं तथा | 

देवाचेनासु rest उपचाराश्च Seat ॥ २०४ ॥ 
पाद्यमव्यच्ाचमनं WITHA तथा | 
गन्धादिपच्चकं चेते उपचारा दश स्मरताः ॥ २०५ It 

गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेयच्ापि कालिके । 
पञ्चोपचाराः कथिता देवतायाः प्रपूजने ॥ २०६ ॥ 

जराक्तावित्यादि | दुग्धादिभिः देवतायाः लापनेऽशक्तौ सत्यां मूलमन्तेण 

गयद्धपाथसां शुद्धानां जरानामष्टमिः aah: पञ्चभिर्वा कर्डैयथावदेवं 

AMAL ॥ Roo ॥ २०१॥ | 
महादेवम् महान्तं देवम् | तत्र देवयजने ॥ २०२ ॥ 
उपचारानेवाह जासनमित्यादिभिः | निर्दिष्टाः कथिताः NR ०३१२ ०४१४ 
उपचारपकारभेदमाह पायेत्यादिद्धयन । स्पष्टम् ॥ २०५ ॥ २०८६१ 



त्रयीदङोद्धासः ९३१ 

व्याम्भसा द्रव्यं प्रोष्य धेनुं प्रददीयन् | 
सम्पूज्य गन्धपुष्पाभ्यां द्रव्याख्यानं Taw ॥ २०७ | 
वक्ष्यमाणमनुं Wa मू देवतामिधाम् 
सचता AGA UTA क्चनं पटेत् | २०८ | 

निवेदनविधिः मोक्तो देवे दयेषु वस्तषु | 
अनेन विधिना विदान् द्रव्यं दद्यादिवोकस ९ ॥ 
आदयाचनविधो पूर्वै फायाष्यादिनिवेदनम् 
अपेणं कारणादीनां सवेमव प्रद्रितम् Wl २५० ॥ 
अनुक्तमन्ता ये तत्र aa श्णु धिये । 

TAVITA प्रदाने विनियोजयेत् 1 २१३ ॥ 

सवेभूतान्तरस्थाय सर्व॑भृतान्तरात्ने | 
कृल्ययाम्युप्वेशार्थमासनं त नमो नमः ॥ २१२ ॥ 

अथासनादिसमपंणविधिमाह अच्ेणव्याटिद्भयेन । sea पडिति- 
सन्वेणाच्याम्भसाऽ्व्येजलेन द्रव्यमासनादिकं म्ोक्ष्याऽभिषिच्यि तदुपरि अनं 
मुद्ध Salsa साधको गन्घपृप्पाभ्यां द्रव्यं सम्पूज्य द्रव्याख्यानं ढव्यनाम 
ससुदधिखेदचारयेन | वक्ष्यमाणं मनुं स्मरता मूकं मन्तं सचतुर्थी देवताभिधां चं 

ससुच्वाये स्यागार्थं वचनं पठेत् ॥ २०७ ॥ २०८ ॥ 

दिवोकसे देवाय ॥ २०९--२११ | 
आदाप्वेनविधावनुक्तान्मन्वानेव क्रमेणाह सवैभूतान्तरस्थायत्यादि | 

देव सर्वेषां भूतानामन्तरे तिष्ठतीति सर्वभूतान्तरस्थम्तस्म सवेभूतान्तरस्थाय | 
सर्वेषं भूतानामन्तरात्मने | ते तुम्यशुप्वेशाथेमासनं कल्पयामि समपंयामि । ते 

Gee नमो नमोऽस्तु अनेन मन्तरेण दैवायाऽऽसनं दयात् ॥ २१२ Ul 



३२ पहानिर्वाणतन्तमे 

SHIA देवेशि प्रदायाऽऽसनमुत्तमम् | 

कृताञ्चलिपुयो भला स्वागतं प्राथेयेत्ततः ॥ २१३ ॥ 
देवाः स्वामीष्टसिदगयथं यस्य वाञ्छन्ति दरोनम् | 
सुस्वागतं स्वागतं मे तस्मे ते परमात्मने ॥ २३४ ॥ 
अदय मे सकट जन्म जीवनं सखः क्रियाः | 
स्वागतं य्या तन्मे तपसां फरूमागतम् ॥ २१५ ॥ 
देवमामन्त्रय GPa स्वागतप्रश्चमभ्बिके । 
विहितं waar मन्तमेनमुदीरयेन् ॥ २१६ ॥ 
FAGAN SEAM जगत्रयम् । 
तत्पादान्जपोक्षणा्धं WA कल्पयाम्यहम् ॥ २१७ Il 

उक्तेत्यादि} हे देवेशि उक्तक्रमेण देवायोत्तममासनं प्रदाय ततः 
कृताञ्चनिपुटो भूत्वा देवाः स्वामीष्टसिद्धयथेमिव्यादिवचनद्वयमुदीरयन् wats 

त्वया स्वागतं सुस्वागतमिति स्वागतं भक्तया दैवं प्राथयेत ॥ २१३ 4 
देवा इत्यादि | दहे परमात्मन् यस्य भवतो दशनं देवा अपि स्वाभीष्ट- 

सिद्धय वाञ्छन्ति तेन त्वया मे मदर्थं स्वागतं सुस्वागतम् तस्मै परमात्मने ते 
तुभ्यं नमः ॥ २१४ ॥ 

wears । हे देव यद्यतस्त्वया स्वागतं तत् ततो हेतोरय मे मम जन्म 
जीवनश्च सफर जातम् । क्रिया अपि सफला जाताः | मे मम तपसामपि 

फरमागतम् 1 २१५ Il 

देवमित्यादि | हे अम्बिके देवमामन्न्य सम्बोध्य उक्तमन्द्वयमुदीरयन् 
स्वागतम सम्प्राश्य विहितं पायमादाय गृहीत्वा एतं मन्वसुदीरयेद्रदेत् ।\२ १६॥ 

यं मन्वमुदीरयेत्तमाह् यस्ादजरेति | रे परमेश्वर यत्पादजरसंस्पर्या- 

sad शुद्धिमाप जगाम तत्पादाब्जपोक्षणार्थं ते तुभ्यं पायम् कल्पयामि 
 समपंत्रामि इमं मन्तमुदीयं देवाय पाद्यं दद्यात् ॥ २१७ ॥ 



FUSS: 

परमानन्दसन्दोहो जायते AAA: | 
तस्मे सवात्मभूताय आनन्दाघ्यं AA ॥ २५८ ॥ 
HASTE कवटमेवे वा | 
प्रालिताचितमादाय मन्त्रेणाऽनेन AMAA | २३९ ॥ 
यदुच्छिष्टमुपस्पषठं शुदिमयखिखं जगन् | 

तस्मे मुखारविन्दाय आचामं कल्पयामि त 1 २२० | 

मधुपक समादाय भक्त्याऽनेन सम्पेयेन् ।॥ २२३ I 

तापत्रयविनाराथेमखण्डानन्दहै तवे 

मधुपक ददाम्यद्य प्रसीद् परमश्चर ¦ २२२ ॥ 

अशुचिः शुचितामेति acess: | 
तस्मिसते वदनाम्भोजे पुनराचमनीयकम् ।॥ २२३ ॥ 

प्रमानन्दसन्दोह् इत्यादि | परमानन्दसन्दोहः परमानन्दसमूहः | अनेन् 

मन्त्रेण देवायाञ्व्यं दयात् ॥ २१८ ॥ 

जातीव्यादि | प्रोक्षितम्धितं च जातील्वङ्गकच्छोटे्वा सितं जरं केवलमेव 

चा जलमादायाऽनेन वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण देवाय अपेयत् ॥ २१९ | 

तमेव मन्वमाह यदच्छिष्टमिति | एति sara | अनेन मन्तेणाऽऽच- 

मनीयं देवतासुखे दद्यात् ॥ २२० ॥ 

ततो मक्ता मधुपक समादायाऽनेन वक्ष्यमाणेन Aa देवाय 

समपेयेत् । २२१ ॥ 

तमेव मन्तमाह तापत्रयविनाद्ाथेमिति ॥ २२२ ॥ 

ततः wate: सुचितामेतीत्यादिना seat पुतनर्देवतासुख आचमर्नयं 

दयात् ॥ २९२८२ ॥ 
55 



४३४ महानिर्वाणतन्तम 

मादायं ख्णरोप्यादिनिमितम 

9 त देवाय fica समचरन् २२९ || 

मायाविग्रहभषाथं YIN GAT ॥ २३० ॥ 

खानाभमित्यादि | ततः प्राग्वत् प्रोक्षितमर्चितं च स्लानाथे जलमादाय 

देवपुरतो निधाय संस्थाप्य चैनं मन्तमुदीरयत् ॥ २२४ ॥ 

q मन्तसरदीरयेत्तमाह यत्तेजसा जगद्भयाप्तमिति | अनेन मन्वेण देवाय 

खानाथं जरं दद्यात् | २२५२२५७ ॥ 
aq मनुं पठेत् तमाह सर्वावरणदीनायेति | अनेन wea दैवाय वसे 

दयात् ॥ २२८ ॥ RRS ॥ 

यं मन्त्रं समुच्छरन् देवाय भूषणानि दद्यात् तमेव मन्त्रमाह् विश्चाभरण- 

भूतायेति ll २३० 



AMS ST: 

न्धतन्मात्रया सृष्टा येन गन्धधरा धर् । 

पुष्पं मनोहरं रम्यं घछगन्धं दवनिमितम् | 

मया निवेदितं भक्त्या पुष्पमेतत् TST \! २३२ | 

वनस्पतिरसो दिव्यो गन्ाव्यः सुमनोहरः | 

आघ्रेयः स्वेभूतानां FI त्राणाय तञ्प्यत ॥ २३३ ॥ 
AIH महादीप्ठः स्वेतस्तिमिरापहः | 
सबाद्याभ्यन्तरञ्योति्दीपोतयं प्रतियद्यताम् }\ २३४ il 
wr भ ¢ 

नेवेयं स्वादसंयु क्त नानाद्यससन्वितम् I 

निवेदयामि मक्त्येदं जुषाण परमेश्वर RR ॥ 

पानां Ged देव कपूरादिसुवासितम् | 

सर्वत॒सिकरं स्वच्छमषयामि नमोऽस्तु त ॥ २३६ ॥ 

ततः कषूरखदिरल््वङ्खेखादिभियं्म् | 

TIS पुनराचम्य TA वन्दनमाचरन् | २३७ ॥ 

गन्धतन्मात्रयेति } धरा प्रश्वी |) अनेन मन्त्रेण देवाय गन्धं इव्यात् 

irae i 

पुप्पमिस्यादिना मन्त्रेण देवाय पुष्पं दद्यात् ॥ २३२ ॥ 

व॒नस्पतिरस इत्यादि | वनस्यतिरसः gates: | अनेन मन्त्रेण 

देवाय धूपं दद्यात् ।} २३२ | 

ayaa इत्यादिमन्त्रेम देवाय दीपं दद्यात् ॥ २३४ ॥ 

नैवेयमित्यादिना देवाय नैवेद्यं दयात् । २३५ ॥ 



४२३६ मह्ानिर्वाणतन्तम 

उपचाराधारदाने साधारं द्रव्यमुष्टखेत् | 

द्व्या प्रथगाधारं Faas समुच्चरन् । २३८ Il 

इत्यमचितदेवाय दवा पुष्पाञ्चल्त्रियम् | 

साच्छादनं We Wer wea कृताञ्जलिः ॥ २२९ ॥ 

गेह त्वं स्वलोकानां GA: FATS: । 

देवतास्थितिदानैघु ९ मव ॥ २६० ॥ 

वं केटासथ्च वैकुण्टस्वं बह्यभवनं गृह | 

यत् त्रया rd देवस्तस्मात् तवं सुरवन्दितः ॥ २४१ ॥ 

यस्य कुक्षौ जगत् सर्वे वरीवति चराचरम् | 

मायाविधृतदेहस्य तस्य मूर्तेविधारणात् ॥ २९२ ॥ 

देवभात॒समस्वं हि सरवैती्थमयस्तथा | 
सवेकामप्रदो भूता शान्ति मे कुरू ते नमः ॥ २४३ ॥ 

py त्रिरभ्यच्यं गृहं चक्ादिसयुतम् | 

आत्मनः काममुदिद्य द्दादेवाय साधकः ॥ २४४ ॥ 

पानां सलिरूमित्यादिना कपूरादिधवासितं पानाथे जटं देवाय 

दयात् I) <2e—-< RS II 

एनं कं पटेदित्याकाङ्क्षायामाह te खमित्यादि ॥ २४० ॥ २४१ ॥ 

कक्षो उदरे ॥ २४२ ॥ RVR | 
इतीत्यादि | इति गृहमभ्यथ्यं त्रिखिवारमभ्यच्यं च. साधकश्चक्रादि- 

संयुतं गृहमात्मनः काममुदिद्य देवाय दयात् ॥ २४४ ॥ 



FASS: २.५ 

वरिश्चावासाय विश्वाय गृहं a विनिवदितम् | 

ASHE AAW BM Aas ।॥ २८६५ | 
इत्यक्ाऽपितगेहाय FA दत्तदक्षिणः | 

राङ्कतूर्यादिधोषेस्तं स्थापयेटेदिकोपरि ॥ २८६ I 
स्पष्टा देवपद न्दं Yea समुर 

स्थां स्थी ̀  स्थिरो भ्वेत्युक्ला Tad कल्पित मया | 

इति देवं स्थिरीकरटय भवनं प्राथेयेत् पुनः ib २४७ ॥ 

गृह देवनिवासाय स्वेथा प्रीतिदो मव | 

Sup चयि मे लोकाः स्थिराः सन्तु निरामयाः ॥ २४८ ॥ 

दिसप्तातीतपरूषान दहिसक्तानागतानपि | 

मांच मे परिरांश्च sasha निवास्य ॥ २४९ tl 

यजनात् सर्वयज्ञानां सवतीथनिषवणाल् । 

यत्फलं AHS AST जायतां वल्सादतः ॥ २५० ॥ 

विशचेत्यादि | विश्वावासाय विश्वमावासो गृहं यस्य स विश्वावास्षः 

तस्मे ! २४५ ॥ 
इतीत्यादि. | इति प्रार्थनावाक्यं देवं sare अर्पित द॑त्त मेहं यस्मे 

सोऽ्पितगेहः तस्मै अर्पितगेदाय देवाय दत्तदक्षिणः सन् साधकः WEN 

aed देवं वेदिकोपरि स्थापयत् ॥ २४६ 

स्पषत्यादि | ततो देवपदद्भन्द्रं स्पष्टा पूर्वं मूलं मन्त्रं समुच्रन् तत 

स्था स्थी स्थिरो भव इत्युक्तवा वासस्ते कल्पिता मयति ABT | इत्यनन् 

मूलमन्वसंयुतेन स्थी स्था स्थिरो भव वासस्ते कद्पितो मयति मन्त्रण उव 

स्थिरीक्रत्य पुनभवनं गहं AAT I २४७ ॥ 

ननु भवनं प्रति किं प्राथयेदिव्यपेक्षायामाह गृहं वनिवासायेव्यादिना 

उत्से दत्ते | निरामयाः उपद्रवद्रुल्याः ॥ २० ८-२५० ॥ 
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ara तिः त्त. व यावदेते धराधराः | 

यावदिवानिरानाथौ तन्मे Addl कुटम् | २५५ ॥ 

इति sea Te प्राज्ञः पुनर्देवं समचेयन् | 
दु्षणाचयन्यवस्तूनि as चापि निवेदयेत् । 
ततस्त वाहनं दद्यात् यस्मिन् देवे यथोदितम् | 

रिवाय वृषभं दा पराथेयेहिहिताङ्कलिः 

वृषभ त्वं महाकायस्तीक्ष्णन्यङ्खोऽरिषातकः । 

ठे वहसि saat पूज्योऽसि Bread ॥ २५४९ ॥ 
रेषु सर्वतीर्थानि Wea वेदाः सनातनाः | 

निगमागमतन्ताणि ददाना वसन्ति TH २५१५ ॥ 

तयि दत्ते महाभाग सुमीतः पावतीपतिः 

वासं ददात् Herd A मां पाल्य स्वेदा ty २५६ ॥ 

fad द्वा महादेव्ये गरुडं विष्णवे तथा | 
यथा स्तयान्महेरानि तन्मे निगदतः AT २५७ Il 

सुरपुरनिय॒टेषु महाबरपराक्रमः | 

देवानां जयदो भीमो दनुजानां BARTEL ॥ २५८ ॥ 

+< ॥ 

२ | 

धराधरा: TAT: ॥ २५१-२५३ ॥ 

ag वृषमं प्रति fe प्राथेयेदिस्याकांक्षायामाह ga चमि- 

त्यादि | २५४ ॥ 
दशनाय Sra ॥ २५९५५ ॥ 

सुप्रीतः भवतु इति रोषः । २५६ ॥ २५५७ || 



TASS: ३६. 

तथा मामरिद्प॑तन वि 
यि प्रीते जगन्नाथः प्रीत 

आरामसेतुसंकामशणखिन 
घणा Pay च्ञ्य विष्णुः वनातन 

Goer मो तथा सवै Weare }} २६६ ॥ 

सिदस्ततिमेव विदधाति FIRSTS द्वाभ्याम् ॥२५८।।२५९॥ 

अथ गरुडस्तु विदधाति गरुत्मचनित्यादिमिखिभिः | गरुत्मन् गरड | 

ganas THAT । २६०-२६२ I! 

तस्मै देवाय 1 २६३ ॥ 
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अप्रतिष्ठितदेवाय नेव sera गरहादिकम् | 

अर्व्याऽपरतिष्िते देवे पूजादानं विधीयते u २६७ ॥ 
अथ aa श्रीमदायाप्रतिष्ठाकम उच्यते | 

येन प्रतिष्ठिता देवी Ga यच्छति वाञ्छितम् ॥ २६८ ॥ 
तदिने साधकः प्रातः खातः रुचिरूदडसुखः | 
संकस्पं विधिवत् कला यजेदास्तीश्वरं ततः ॥ २६९ ॥ 

ग्रहदिक्पतिहेरम्बायचनं aed च | 

विधाय araaetas: प्रतिमासन्निधि बजेत् ॥ २७० ॥ 
परतिष्ठितगृहे यदा कुत्रचित् AAAS | 
आनीयाऽचामचेयिता AGI साधकोत्तमः ॥ २७३ I 

भस्मना प्रथमं स्नानं ततो बत्मीकमरत्खया | 

वराहदन्तिदन्तोलयम्रत्तिकामिस्ततः परम् | 

MERA चापि प्रदुम्नहदजातया ॥ २७२ ॥ 
ततः पञ्चकषायेण Tas: । 
कारयित्वा गन्धतैखेः स्नापयेत् प्रतिमां सुधीः ॥ २७३ ॥ 

BAIA भोजयेत् ॥ १६४-२६८ Il 
श्रीमदा्प्रतिष्ठाक्रममेवाह तददिने साधक इत्यादिभिः 1 तदिन 

श्रीमद्ाचाप्रतिष्ठादिने ॥ २६९ ॥ 
हेरम्बो गणेशः |] २७० ॥ 
प्रतिष्ठितेव्यादि । ततः साधकोत्तमः प्रतिष्ठितगरे कुत्र चिच्छोभनस्थाने 

वा अर्वा प्रतिमामानीयाऽचेयित्वा च ama । २७१ ॥ 
ननु केन द्रव्येण प्रतिमां स्रापयदित्यपेक्षायामाह भस्मनेद्यादि 

| २९.७२ TP २९.७२ I] 



त्रयादरा्यासः 

वास्याख्वदरीजम्बुवकुःलखाः Meas | 

एते निगदिताः स्नने FRET: प भृरूहाः | २७४६ }} 

करवीरं तथा जातीचम्पक सरसीरुहम् | 

पाटीकुसुसञ्चापि wage प्रकीतितम् ¦! २७२ | 

ARTSY पत्रत्रयमुदाहूतम् ॥ २७६ ॥ 

एतेषु eBay Tea विधीयत | 

पञ्चास्रते Weds तोययोगं विवजयेत् il २७७ ॥ 

सव्याहूति सप्रणवां गायत्रीं FHV | 

एतद् व्यस्य तोयेन स्नापयामि नमो वदेत् ॥ २७८ ॥ 

ततः प्रागु्तविधिना दुग्धायैरटभिषेटैः | 

कवोष्णसलिलेश्चापि स्नापयेत् प्रतिमां बुधः ॥ २७९ ॥ 

सितगोधूमचूर्णेन तिलकस्केन वा दिवाम् | 

राटीतण्डुलचूर्णेन asia विरुक्षयेत् ॥ २८ ° Il 
a bean 

ननु कैः पञ्चकषायैः कैः पच्चपुप्पेलिपत्रकेश्य कैः मतिमां लापयेदि- 

त्याकाङ्क्षायामाह् वाय्य रत्यादि || २७०-२७६. Il 
os, 

ननु केवछेमस्मादिमिः म्रतिमां लखापयज्जलसंयुक्तेैवा eee 

एतेष्विव्यादिना ॥ २७७ ॥ ¦ 

ननु केन मन्त्रेण भस्मादिभिः प्रतिमां लापयदित्यपेक्षायामाह सन्या- 

56 

हतिमित्यादिना | Ga सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीमुचरन् ततो मूं We 

तत पतद्भव्यस्य तोयेन ल्लापयामि नम इति वदेत | अनेनैव मन्त्रेण Seat: 

भस्मादिभिः प्रतिमां लापयत् 1 २५७८ ॥ 
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स्नाने स्ननि महादेव्या 

तता न्वद्य वतनन 

त्यि सम्पूजयाम्याद्या ती ३ 

दिस्पदोषावदिष्टागं सम्पन्नं FR ते नमः ॥ २८६ ॥ 

॥ २८८ ॥ 

कवोप्णसकिकिः इंषदुप्णेजेकेः || २७९-२८१ ॥ 
अर्चा प्रतिमाम् ॥ २८२-२८५ ॥ 
ननु प्रतिमां प्रति ॐ प्राथवदिव्यपेक्षायामाह नमस्ते प्रतिमे तुभ्य- 

मित्यादि ॥ २२८५२८७ 
ASSETS | ततः पूवेविधिना प्रतिमाङ्गे षडज्ञमातृकान्यासं प्रविन्यसन् 

साधकः षड्दीर्धमाजा मूरेन मन्तरेणापि प्रतिमाङ्गे षडङ्गन्यासमाचरेत् 
कुर्यात् । २८८ ॥ 7 



hon! ae 

ATS SATS: ३ 

ATT SANS AMG भकस्पयेत् | 

मुखे AU कवगेच् कण्ठदरो न्यसेत् बुधः | 
TPG दक्षबाहौ sR च ।॥ २९० | 
तवगच् AA! दक्षवामोर्युग्मयोः | 

TANS BAe Wai मस्तके न्यसेत् ।! २९५ UI 
वणेन्यासं विधायेत्थं तच्छन्यासं समाचरेत् । २९२ I 

थोः परथिवीतचं तोयत्त्चञ् fees | 
तेजस्त्वं ass वायतचं हदम्बजे ॥ २९३ ॥ 

जस्ये गगनतच्छच्च चक्षुषो रूपतच्कम् । 

Tareas राब्दतचं wast ॥ २९४ ॥ 
जिहायां रसत wala खचि न्यसेत् | 

मनस्त्वं WAH सहस्रदख्पङ्कुजे ॥ २९५ ॥ 
Rada Sara Wea तथोरत्ति | 

Taree च विन्यसेत् साधकाग्रणीः | 

महत्तत्वमहडारतखं GAS कमात् । २९६ Il 

तरिव्यादि | ततः तारमायारमाचैयेङ्कारही ` श्रीमाचैर्ममोऽन्तेर्चिन्दुसंयुते- 

रनुस्वारसदितैरष्टवौर्दिवताङ्गे वर्णन्यासं प्रकल्पयेत् कुर्यात् ॥ १८९. ॥ 
aq कस्मिन् कस्मिन् दवताङ्गे कं कं वरै न्यसदित्याकांक्षायामाह 

मुखे स्वरानित्यादि ॥ २९० ॥ २९१ ॥ 
aq कस्मिन् कस्मिन् jane f कि aed न्यसेदित्यपेक्षायामाहं 

पादयोः प्रथिवीतत्वमित्यादि i २९२-२९.६ ॥ 
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तारसायारमायेन ङ नमोऽ — विन्यसंत् | २९.७ }! 

सविन्दुमातृकवणयपुटितं FERS | 

नमोऽन्तं माठ्कास्थाने मन्वन्यासं प्रयोजय Re 

ITA तजः स्वेभृतसयं Fy: | 

Sq ते ahaa ares al स्थापयाम्यहुख् ।॥ २९९ | 
ततः प्ूजाविधाननः व्यानमायाहनादिकम् | 

प्राणप्रतिष्ठा सम्पाच पूजयेत् परदेवताम् | ३०० ॥ 
देवगेहपरदानि तु ये ये सन्ताः समीरिताः | 

त एवात्र प्रयोक्तव्या मन्तलिङ्खन पूजने ॥ ३०१ ॥ 

विधिवत् deed वह्ावचितभ्योऽरपिताहतिः | 
आवाह्य देवीं सस्पूम्य जातकर्माणि साधयेत् ॥ ३०२ ॥ 
जातनाम्नी निष्कमणमन्नप्राङनमेवं च | 

चूडोपनयनं चेते षट्संस्काराः रिवोदिताः ॥ ३०२३ ॥ 
प्रणवं व्याहति चैव गायत्रीं yeaa | 
सामन्वणाभिधानं ते जातकमादि नाम च| ३०४ I 

~ 

ननु केन मन्त्रेण प्रथिवीतत्वादिकं पादादौ न्यसेदित्यपेक्षायामाह 
तारेव्यादि | तारमायारमायेन ओ द्वी श्रीमादिना डे नमोऽन्तेन प्रथिवी- 
त्वादिना मन्त्रेण प्रथिवीतच्वादिकं पादादौ विन्यसेत् ॥ २९७ ॥ 

सबिन्िस्यादि । ततः सचिन्दुमातृकावणैपुरितं सानस्वरि्मावका- 
वर्णैरादावन्ते च संयुक्तं नमोऽन्तं मूकं मन्मुच्रन् सन् मात॒कास्थाने मन्तन्यासं 
प्रयोजयेत् विदध्यात् ॥ २९.८ ॥ 

ततः सवेयज्ञमयं तेज इत्यादिना देवीं प्राथयेत् । वपुः तवेति 
रोषः ।॥ २९.९-२३०३ ॥ 
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सम्पादयाम्यभिकान्तां सयुच्ायं विधानवित् | 
पच्चपञाहुतीदेयात् प्रतिसंस्कारकमेणि ॥ २३०९ ॥ 
दन्तनाम्नाऽऽहुतिदातं ASANTE | 
देव्ये दच्वाऽऽहतेरंशं प्रतिमामृधि निशक्षिपत् 1 ३०६ ॥ 

प्रायधित्तादिभिः रोषं कम सम्पादयन् सुधी 
भोजयेत् साघधकान् विप्रान् दीनानाथांश्च तोषयत् । ३०७ | 

उक्तकमस्यराक्तश्चेत् पाथसां सप्तभिः | 
NMA BM AAA देवताम् ll ३०८ | 

इति ते श्रीमदायायाः प्रतिष्ठ कथिता प्रिय | 

एवं दुगादिवियानां महेरादिदिवौकसाम् ॥ ३०९ ॥ 
चरतः दिवलिङ्खस्य प्रतिष्ठायासयं विधिः | 

पयो क्तव्यो विधानन्ञेमन्तनामोहपूवकस् । ३१० ॥ 

इति श्रीमहानिर्वाणतन्ते सर्व॑तन्वोत्तमोत्तमे सर्वधर्मनिर्णयसारे श्रीमदायासदादिषसंवाद 
a . प्रतिष्ठादे Neo {५ वप्रतिषएठाकथनं * 

आधाकालीप्रतिष्ठाु्ने वास्तग्रहयागजलादायादिपरतिष्ठदेदयददानादिरवेदवप्रतिष्ाक 

नाम योद्धारः 1 

ननु केन मन्त्रेण दैव्या जातकमादि साधवदिस्यपेक्षावामाहं प्रणव्- 

मित्यादि | पूर्वम् प्रणवमोङ्कारं ततो व्याहति भूरादि ततां गायत्रा ततु 

मूखमन्त्रं ततः सामन्तणामिधानम् आमन्वणसदितदेवीनाम ततस्त इति पद. तता 

जातकर्मादिनाम ततः सम्पादयामीति पदं ततोऽथिकान्ता स्वाति I 

wea विधानवित् साधको देव्या जातकर्माणि साधवदिति पूवणान्वयो 

विधेयः |] ३०४-२१० I 

इति श्ीमहानिर्वाणतन्लरीकायां अयोदरोद्धसः | 



ओ नमो ब्रह्मणे 

एवं सकरुदेवतानां सचल्प्य रिवरिङ्गस्यापि प्रतिष्ठाया विधि nes 

FMA fra प्रतिष्ठायाः फलं विधिं च श्रोतुमिच्छन्ती 
श्रीदेव्युवाच आबरक्तेरियादि | भावतः प्रीतितः | १ ॥ २ ॥ 

परमकारुणिकमाशुतोषं aay ञ्चित् wees मां कं पुनः पुनः 
पृच्छसि तत्राह इदं हि परमं तच्चमिलादि ॥ ३ ॥ 

सवेवित् स्वैविचारकः ॥ ४ | 



यत् फलं लमत TRA 

लिङ . यत्र feta कालिक | 

तत्र ब्रह्मा च विष्णुश सेन्द्रास्तिठन्ति 

साधत्रिकोरितीर्थानि eset यानि च 

प्यक्षेत्राणि सर्वाणि वतन्ते 1 रिता ; 

रातहस्तममाणेन Rae प्रकीतितसम 

Salas महापुण्यं स्वेतीर्थात्तमोत्तममः 

यत्राऽ्मरा विराजन्ते स्धतीथौनि स्वेदा ॥ 5१ ॥ 

क्षणमात्रं रिवक्षेत्रे यो TRAIT: | 

स सर्वपापनिर्मुत्तो AGT WEIS ॥ ५२ ॥ 

प्रथमतः चिवलिङ्गमतिष्ठायाः फठं श्रीसदाशिव उवाच रिवरिङ्ग- 

स्थापनस्येत्यादिमिः | ~+, ॥ 

परितः Gad: ॥ १०-१२ ॥ 
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अत्र यत् क्रियत कमं स्वस्यं वा बहर तथा | 

प्रभावाद्यूज्टस्तत्तत्कोरिकोिगुणं भवेत् ॥ १३ Ik 

a9 तत्र Bata पापान्म॒च्यते रिवसनिधौ | 
रोवक्षेतरे छतं पापं वज्रटेपसमं प्रिये ॥ १४ ॥ 
पुरश्चर्यां जपं दानं श्राद्धं तपेणमेव च ! 

यत् करोति शिवक्षेत्रे तदनन्ताय कल्पते ॥ ५५ ॥ 

पुरश्चयीरातं Hat रहे खारिदिनेशयोः | 

यत् te agama सक्रुज्जप्ता शिवान्तिकि ।॥ ae i 

गयागङ्प्रयागेषु कोरिपिण्डपदौो नरः | 

यत् प्रासोति तदत्रैव cea पिण्डगप्रदानतः ॥ १७ Il 
अतिपातकिनो ये च महापातकिनश्च ये | 

sada छतश्रादास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् i ५८ ॥ 
लिङ्गरूपी जगन्नाथो वेदां श्रीदुगया सह | 

यत्रास्ति aa तिष्ठन्ति भुवनानि wager ॥ १९ ॥ 

स्थापितेशस्य माहात्म्यं किञ्चिदेतत् serra | 

अनादिभृतमृतेरमटहिमा वागगोचरः ॥ २० ॥ 
महापीठे तवाऽचायामस्प्रर्यस्परोदूषणम् । 

विद्यते विदयते नेतद्िङ्गरूपधरे हरे ॥ २१ ॥ 

अत्र शिवक्षेत्रे | aot: दिवस्य ।॥ 22-24 ॥ 

अहे हण । १६ i १७ ॥ 
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(44 यथा IA देवि कोऽपि दोषो न 

रिवक्षेत्रे महातीर्थे तथा जानीहि कालिकं } २२ ॥ 

बहुनात्र Pete तवाग्रे सलयमुच्यत 

प्रमावः शिवलिङ्कस्य मया वक्त न TT ॥ २३ ॥ 

अयु क्वेदिकः fos युक्त वेदिकयाऽपि वा | 

साधकः पूजयेद्धक्त्या साभीष्टफटसिद्धयं ॥ २९ ॥ 

प्रतिष्ठापूवेसायाद्वे देवतां योऽधिवासयेन् | 
सोऽश्वमेधायुतफटं खमते साधकोत्तमः ॥ २५ ॥ 

मही गन्धः रिला धान्यं Sa पुष्पं फलं दधि | 

dd स्वस्तिकसिन्दूरं ae eset: ।॥ २६ ॥ 
सिद्धार्थं काञ्चनं रोप्यं ताम्रं दीपश्च दपणम् | 

अधिवासविघौ विशद्द्रव्याप्येतानि योजयेत् ॥ २७ ॥ 

प्रत्येक द्रव्यमादाय मायया बह्यवियया | 

अनेनाऽमुष्यपदतः सुभमस्छधिवासनम् ॥ २८ ॥ 

क्रतं श्राद्धं येषां ते करतश्राद्धाः ।॥ १८-२४ Ul 

अथाचरुस्य रिवलिङ्गस्य प्रतिष्ठाया विधिमाह प्रतिष्ठापूवेसाथह 

इत्यादिभिः ॥ २५ 

ननु केन केन वस्तुना देवतामधिवासयदित्याकाङ्क्षायामाह महीत्यादि 

सिद्धार्थः TSAI: ॥ २६ ॥ २७ | 

ननु केन विधिना देवतामधिवासयेदित्याकाङ्क्षायामाई भरत्यकमित्यादि | 

प्रयेकमद्यादिद्रन्यमादाय गृहीता मायया दही बीजेन fafereat ्रह्मविद्यया 

| 57 
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es, a 

इति स्प्रदोत् साध्यां AGE: सवैवस्तभिः | 

ततः प्रहास्तिपात्रेण विधेवमधिवासयेत् ॥ २९ ॥ 

अनेन विधिना देदमधिवास्य विकानवित् | 

गृहदानविधानेन् SI: BMT: ॥ ३० ॥ 

सम्माञ्य वाससा लिङ्क स्थापयिता ऽऽसनोपरि | 

पूजानुषछानविधिना गणेरादीन समचयेत् ॥ ३१ ॥ 

प्रणवेन करन्यास प्राणायामं विधाय च | 

ध्यायेत् सदारिवं शान्तं चन्द्रकोटिसमपरभम् ॥ ३२ ॥ 

व्याघ्रचमपरीधानं नागयज्ञोपवीतिनम् | 

विभृतिटिप्तसवाङ्कं नागाटङ्कारभूषितम् ॥ ३३ ॥ 
धूम्रपीतारुणश्वेतर्तैः पञ्चभिराननेः । 
युक्त त्रिनयनं Paseo विभुम् Re ॥ 
गङ्गाधरं TS राशिशोमितमस्तकम् | 

कपाटं पावकं पारां पिनाकं Wal करैः ॥ ३५ ॥ 

Tas Tas गुरं वज्राङ्कुशं रारम् | 
es € 

वर्च Rad सवैर्देवेमनिवेरः स्तुतम् ॥ ३६ ॥ 

Tas dea अनेन geo असुप्य दैवतस्य द्रुभमधिवासनमस्तु इति 
TAU Fa: सवेवस्तुभिः साध्यस्य देवस्य भालं Wea | ततःपरं 
पद्यम्तिपात्रेण त्रिधा तरिवारमेवं विधिना देवमधिवासयत् ॥ २८-२२ ॥ 

वित् विभ्रत् | ‘aot aga’ इत्यमो SH । ३३-३५५ ॥ 

विञ्रतं दधतम् ॥ ३६ ॥ 7 
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APS SAE वृषासनविराजिनम् ! ३७ || 
परितः विड गन्ध्वैरप्रोभिरहनिदाम् | 
गीयमानमुमाकान्तमकान्तदारणपरियम् । ३८ ॥ 
इति “ata महे कः 
CISA Wes यजच्छक्त्या विधानतः !॥ ३९ II 
आसनादयुप्चाराणां दाने मन्वा: पुरादिता; | 
मूखमन्र मनुं व्ये AE महात्मनः | ४० I 
माया तारः Aes सन्ध्य 

[>~ 

प्पमाल्येन वाससाऽऽच्छय WEA | 
निवेदय दिव्यशय्यायां देवीम॑वं विरोधयन् i ६२ i 

qa प्रपूजयेदेवीमेवमेव विधानतः | 
माययाऽत्र करन्यासो प्राणायामं समाचरन् |] ४३ ॥ 

परमानन्दसन्दोदहाहसव्छुरिलोचनम् परमानन्दसन्दोहनाछसन्ति करि- 
रानि च खोचनानि यस्य तथाभूतम् | सन्दोहः समूहः 1] ३७-४ 

महेशस्य मूलमन्तमेवाह मापरव्यादिना । पूर्वै माया a” बीजसुच्येत 

ततस्तारः प्रणवो वाच्यः | ततः सन्ध्यणान्ताक्षराच्ितं सन्ध्यक्षरान्ताक्षर- 

संयुक्तम् अरधेन्दु चिन्दुभूषाव्यच्च शब्दबीजं हकारखूपमक्षरं वाच्यम् | सक्रर्पदयौ- 

जनया at” ओ" at” इति शिवबीजं प्रकीर्तितम् ॥ ४१! ४२ Ul 
मायया at वीजेन ॥ ४३ ॥ 
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aor ताब्ञेरभथं aa दधतीं चक्र तथान्जं दधत् 

पीनोत्तङ्खपयोधरां भयहरां पीताम्बरं चिन्तये ॥ ee i 
ति व्याला महादेवीं पूजयेन्निजशक्तितः | 

ततस्त दरा दिक्यालन Te समचेयेत् ॥ ४५ ॥ 
भगवा मु : वक्ष्ये येनाऽऽराष्या जगन्मयी ॥ ६६ ॥ 

मायां लक्ष्मीं समुचये थान्तं षष्टस्चरान्वितम 
युक्तं तदन्ते च योजयेदहधिवह्टभाम् ॥ ६५७ 

अथ महादेव्या ध्यानमेवाहैकेन उदयद्धान्वित्यादिना | verdad 

चिन्तये । कथम्भूतां aed उयद्धानुसदखकाग्तिम् saa भानूनां 

सूर्याण सदस्तस्येव कान्तिदीसि्यस्याः तथाभूताम् । पुनः कीदृशीम् अमलं 
निर्मलम् । पुनः alee, वहयकंचन्द्रक्षणाम् वहययकेचन्द्रा; इश्षणानि 

` लोचनानि यस्यास्तथाभूताम् | ga: Meaty सुक्तायन्त्रितदेमकुण्डल- 

रसस्मेराननाम्भोरुहाम् सुक्तामियच्तरिताम्यां सम्बद्धाभ्यां टेमकुण्डलाभ्यां 

लसदीप्यमानं स्मेरमीषद्धसनरीखम् आननाम्भोरुटं मुखपद्मं यस्याः तथाभूताम् | 
पुनः कीदशीम् हस्तान्जैः पाणिकमकेः अभयं at चक्रं तथा सुगन्धादिकं 
दधदज्जं कमलं च दधतीम् | पुनः कीदृशीम् पीनोत्तङ्गपयोधराम् पीनो 
महान्तावुत्ुङ्गावुच्रतौ पयोधरो स्तनो यस्यास्तथाभूताम् । पुनः कीदशीम् 
wer मयहन्त्रीम् । wt: meta Tara पीतमम्बरं ag 

` यस्यास्तथाभूताम् ॥ 22-8 4% || 
भगवत्या मन्लमबाह् मायामिस्यादिना | मायां at बीजं र्मी श्री 

वीजं च wea ततः प्र्टम्बरान्वितं चिन्दुयुक्तं च थान्तं वर्णी aaa 
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। 

पिदाचा मातरो यक्षा भृत्य पितरस्तथा } ५० it 

पो येलन्यदेवाश्च वलि गृह्णन्तु संयताः | 

परिवाये महादेवं तिष्ठन्तु गिरिजामपि ।}! २१ tl 

ततो जपेन्महदेव्या मन्तमेनं यथेप्सितम् | 

गीतवायादिभिः सद्धिविदध्यान्मङ्टक्रियाम् ॥ ५ 

अधिवासं विधायेत्थं sie विदहितक्रियः | 

संकस्पं विधिवत् Hal पञ्च देवान् प्रपूजयेत् । ५३ ॥ 

तदन्ते वहिवल्लमां योजयेत् । सकल्पदयोजनया दी" श्री” दू स्वाहेति 

मन्त्रो जातः | थान्तमिवयत्र सान्तमिति बाक्चित् | ४७ ॥ 

ूर्ववदित्यादि | ततः पूवैवत् रिवलिङ्गवत् सुगन्धिपुप्यमाल्येन वासस 

चा<ञच्छा दिव्यक्चय्यायां देवीं स्थापयन् सन् cha शकेरादिसमन्वितं 

च माषभक्तं सवेदेवबरिं SEAT | ४८ ॥ 

ननु केन विधिना सवैदेववङिं द्यादि्याकाङक्षायामाह टेशान्या- 

मित्यादि | वारुणेन वमिति मन्त्रेण !॥ ४९ ॥ 

सर्वदेवबङ्िसमर्पणमन्लमेवाद स्वे देवाः सिद्धगणा इत्यादिकम् wo Nt 

Wwe | 

एनं दी श्री" दू स्वाहेतीमम् | ५२ Il 
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मातपूजां वसोर्धारां shears समाचरन । 
PASSA यजेत् wea समाहितः ॥ ५४ ॥ 

नन्दी महावलः BRAS गणनायकः | 

are: Ried सर्वे STS: ॥ ८९ ॥ 
ततो fas समानीय वेदीरूपां च तारिणीम् | 

Mee स्वेतोभदे स्थापयेदा Daa ॥ ५६ ॥ 

TOT: BSA: We मनुना त्यम्बकेन च | 

ल्ापयिलाऽचयेत् भक्त्या षौडदोरूपचारंकैः ॥ ५७ ॥ 
वेदीं च मूलमन्त्रेण तदत् संस्थाप्य पूजयन् । 
क्रताङ्गटिपुटः साधुः प्राथयेत् WE दिवम् ॥ ५८ ॥ 
आगच्छ भगवन् शम्भो सवैदेवनमस्करत | 
पिनाकपाणे GA महादेव नमीम्स्तुते ॥ ५९ ॥ 
आगच्छ मन्द्रि देव भच्नुग्रहुकारक् | 

WA सहाऽऽगच्छ Bal कुष नमो नमः ॥ Ko Il 

मातर्देवि महामाये सवेकस्याणकारिणि | 

प्रसीद ARYA साधं नमस्तेऽस्तु EEA ॥ ६9 ॥ 

पञ्च देवान् ब्रह्मादीन् AR ॥ ५४ | 

सम्पूज्यान्महेरद्रारपाखानाह् नन्दी्यादिनैकेन WAY ॥ ५५६ Il 
मनुना द्यी" ओ हौ इति मन्त्रेण | च्यम्बकेन sah यजामहे 

इत्यादिना मन्त्रेण ॥ ५७ ॥ 
मूलमन्त्रेण दही" श्री" द स्वाहेति मन्त्रेण | वेदीमित्यत्र देवीमितिवा 

कचित् |} wc i 
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याहि वरदे दैवि वनेऽस्मिन् वरप्रद | 

पीता भव AFA सवेसम्पव्छ्यं AT ६२ ¦) 

उत्तिष्ठ देवदेवि खैः खे: परिकरः सह् | 

सुखं निवसतां गेह प्रीयेतां भलवत्लौ { ६२ ! 

इति sma रिषं देवीं agers | 

प्रदक्षिणं त्रिधा an कारयित्वा TTL ॥ ६४ i 

पावाणखनिते गर्ते इष्टकारचितेऽपि वा | 

अधख्िभागलिङ्कस्य रोपयेन्मूटमुचरन् ॥ 

यावचन्द्रश्च GAA यावत् Lal च सागराः | 

तावदत्र महादेव स्थिरो मव नमोऽस्तु ते ॥ ६६ ॥ 

मन्तेणानेन Gee कारयिता FRAT | 

saat तत्र adi मूलेनैव प्रवेरायेत् ॥ ६७ ॥ 

स्थिरा मव जगद्धात्रि सखृषटिसिथयन्तकारिणि | 

यद्िवानिशानाथौ ताददच्र स्थिरा व ॥ €< Ul 

ननु राङ्करं शिवाच्च प्रति क प्रा TRS आगच्छ 

भगवन् शम्भो इत्यादि ॥ ~९- ६५ Ul 

पाषाणेव्यादि | ततो मूं मन्वमुचरन् साधकः पषाण म्यनित 

इष्टकारचितेऽपि वा गर्ते रिङ्गस्याऽधखिभागमधो रोपयत् ॥ ६ WBA । 

naire | अनेन यावच्न्द्रश्च Gases मन्त्रण wat 

ged कारयित्वा मूलेनैव मन्त्रेण तत सदारिवि वेदीं WaT । ६७ । 2 
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नेन स (oe स्पृष्टा पटे दिम 

व्याघ्रा भृताः पिद्याचाश्च गन्धाः सि : | 

यक्षा नागाश्च वेतालाः खोकपालख महषयः || wo ॥ 

मातरो गणनाधाश्च विष्णबेह्या बहस्पतिः | 

यस्य सिंहासने युक्ता भूचराः SAAT ॥ ७१ ॥ 

आवाहयामि तं देवं तयक्षमीशानमन्ययम् । 

आगच्छ waa बह्मनिमितयन्तके ॥ ७२ ॥ 

घ्रवाय भव wast शुभाय च सुखाय च | 

ततो देवप्रतिष्ठी कतविधिना सापयन् दिवम् ॥ ७३ ॥ 

MAIS मानसोपचरिः सम्पूजयेत् प्रिये । 
विरोषमध्यं संस्थाप्य GAA गणदेवताः । 
gaat महेशानं पुष्पं fest न्यसेत् ॥ ७४ ॥ 

पाञ्चाङ्कुरापुटा दाक्तियादिसान्ताः सबिन्दुकाः | 

हौ हंस इति मन्तेण तत्र प्राणान् निवेडायेत् | 
चन्दनागुरुकारमीरेविलिप्य गिरिजिपतिम् ॥ ७५ ॥ 
यजेत प्रागुक्तविधिना षोडोरूपचारकैः | 
नातनामादिसंस्कारान् करता पूवैविधानवन् ॥ oe ॥ 

सुदृदीक्ृत्य वेदीमिति शेषः ॥ as ॥ 
इमं कं पठेदित्याकाङ्क्षायामाह व्याघ्रभूता इत्यादीत्यादि 1७ o— 8 II 
पारोत्यादि | पाशाङ्कुरशपुरा पाशाङ्कुशाञ्याम् st क्रो ̀ बीजाभ्यां पुट 

आद्यन्तयोः संयोगो यस्यास्तथाभूता शक्तिः द्वी“ बीजं पूवैमुच्येत | ततः 



चतुरस we १}. io 

oN EN 

समाप्य स्वै विधिवत् वेदां sat महेश्वरीम् । 

अभ्यच्य AA दकस्य AANA नरपूलचत् i es |} 

aq: क्षितिः सस्षदिषा मदो जटमुदाहता | 

श्दरोऽधिरमो वायुः स्याद् मीम जकाराराव्दितः | ७८ } 
पोः पतियेजमानो यहादेवः Gare: | 

Sar: सूये इत्येत मूतेयोऽ SEAT: । ७९ \ 

प्रणवादिनमोऽन्तेन SPREE | 
पू्वादीशानपयैन्तमषट मूतीः कमायजंत् } co ll 
ङन्द्रादिदिक्पतीनिषएा बाद्ययायश्वाऽएमात्व्छः | 

aq वितानं गेहादि ददयादीदाय साधकः | | 

ततः BASRA प्राथेयेत् पावतीपतिस् \ ८२ ॥ 

सनिन्दुकाः सानुस्वारा यादिसान्ता वर्णां वक्तव्याः | ततो हां दंसः इत्युच्यत | 

योजनया आही. a att saad aa हंसः इति मन्तो जातः! 

इत्यमेन मन्तरेण प्रागुक्तविधानेन तत्र fee प्राणाच्रिवेशयत् ॥ ७“ ॥ ७8 ॥ 

तत्र PAA ॥ ७७ Il 

महादेवस्य प्रपूज्या अष्टो मूर्तीराह खवः क्षितिरिव्यादिभ्यां sar 

lec Us | 

ननु केन विधिना महादुवस्याष्टां A प्रपूनवेदित्यपेक्षायामाह् 

प्रणवादीव्यादि | प्रणवादिनमोऽन्तेन नाममन्त्रण | Ta Ta | वृचा 

ad श्ितिम्ते इहागच्छ ze तिष्ट ce सनिवेद्दि मम पूजां गृ्ाणल्यह्वय आ 

gata शक्षितिमूतेये नम इति मन्त्रेण वेद्यां पेदे गन्यपुप्पाद्भाभिः सच क्षितिमूतिं 

यजेत् | एवमेवाऽञ्मेयादिषु क्मतोऽन्या अपि स्त AAs ॥ <° ॥ 

दष्टा पूजयित्वा ॥ ८१ ॥ < 
55 
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यावत् ससागरा प्रभ्वी यायत् सलिदिवाकरौ | 

तावदस्मिन् गहे fas नमस्ते परमेश्वर ॥ ८४ ॥ 
गृहे ऽस्मिन् यस्य कस्यापि जीवस्य मरणं भवेत् | 

न dai: प्रप्येऽहं प्रसादात्तव SE ॥ < ॥ 

ततः seals नमस्करय गृहं SAT | 

प्रभाते पुनरागत्य सखापयेच्न्द्ररोखरसर ॥ <£ ॥ 

ae: Tadd: ale प्रथमं प्रतिपादयेत् । 

ततः सुगन्धितोयानां कलशैः WAT: ॥ ८७ ॥ 

संपूज्य तं qa प्राथेयेत् भक्तिमिवतः ॥ ८८ ॥ ` 

विधिहीनं क्रियाहीनं aed यद्चितम् | 

सम्पूणेमस्तु तत् सवै वस्रसादादुमापते ॥ ८९ ॥ . 
यावचन्द्रश्च सूयेश्च यावत् प्रथ्वी च सागराः | 
तावन्मे कीतिरतुख रोके तिष्ठतु स्वेदा ॥ ९० ॥ 

नमख्यक्षाय as पिनाकवरघारिणे । ` 
विष्णुब्र्यन्द्रसूर्यायैरचिताय नमो नमः ॥ ९१ ॥ 

aq पार्वतीपतिं किं प्राथयेदिस्याकाङ्क्षायामाह गरृेऽस्मिन् करुणा- 
सिन्धो इत्यादि ॥ ८२--८६ ॥ 

ननु केन द्रव्येण शिवं सापयेदित्यपेक्षायामाह gear ॥ ८७ tl 
तम् शिवम् ॥ ८८ ॥ 



ततस्तु दक्षिणां दत्वा भोजये 

मलये: पेयेश्च AWARE GRAM }। ९२ | 

प्रह पूजयेदेवं यथाविभयमात्मनः | 

ea Rates तु न कदापि विचाख्यत् ॥ 33 ॥ 

अचलस्येरलिङ्स्य प्रतिष्ठा कथितति त | 

सङ्क्षेपात् परमेशानि सर्वागमसमुद्ूता ॥ ९९ ॥ 

दव्युवाच॑ | 

ययकंस्मादेवतानां Graal भ्बेदिभो । 

विधेयं तत्र fe मक्तस्तन्मे कथय त्वतः ॥ ९५ ॥ 

अपूजनीया कैद षैसैवेयुर्देवमूतेयः | 
त्याज्या वा केन दोषेण तद्पायश्च AMAL Il ९६ ॥ 

श्रीसदारिव उवाच | 

एकाहमर्यनावाधे दिगण देवमचेयेत् 

दिनहये तदद्िगुणं तददैगुप्यं दिनत्रये | 

ततः षण्मासपयेन्तं यदि पूजा न सम्भवत | 

तदा षटकर्शर्देवं BMA यजेत् सुधाः ॥ << ॥ 

षण्मासात् परतो देवं प्राक्संस्कारविधानतः | 

पुनः सुसंस्छरतं EAT पूजयेत् साघकाग्रणीः । ९९ ॥ 

ननु fad कि प्राथवदित्याकाङ्क्षायामाहं विधिहीनसित्यादि } ८९--र४॥
 

श्रीदिव्युवाच यदीत्यादि । तत्र पूज्ञावाधे सति ॥ ९ ॥ ९९ ॥ 

एवं प्राथितः सन् श्रीसदादिव उवाच TRAM इत्यादि 

|} ९..७-९,९, 
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खण्डितं स्फुटितं व्यङ् dees Hyun 

पतितं दुष्टभूम्यादौ न देवं पृजयेदूबुधः | ५०० I 
Te स्पुटितं We देवं तोये AST | 

MSS तु PEG पुनर्चयेत्त् YW ५०५ ॥ 

महापीटेऽनादिलिङ्क सवदोवधिवजिते | 
पूजयेत्तच Bite gees ॥ ५०२ ॥ 

ATE महामये नण कमानजीविनाम् 

निःश्रेयसाय तत् स्व सविरोषे प्रकीतितम् il 9०३ ॥ 

विना कमं न तिष्ठन्ति क्षणाधेमपि देहिनः | 

अनिच्छन्तोऽपि BA: कृष्यन्ते कसवायुना }॥ १०६ Il 

कर्मणा प्ुखमश्चन्ति दुःखमश्चन्ति कमणा | 
जायन्ते च प्रलीयन्ते वतन्ते कमणो क्डात् ॥ १०९८ ॥ 
अतो wees कमे कथितं साधनान्वितम् | 
परव॒त्तयेऽव्पबोधानां दशेष्टितनिवत्तये ॥ १०६ ॥ 

यतो हि कम fad शुमच्वाऽडुभमेव च | 
अशुभात कमणो यान्ति म्राणिनस्तीन्यातनाम् i) १०७ ॥ 

SHS शुभादेवि फरेष्वासक्तचेतसः | 
प्रयान्यायान्यसुत्रेह कश्य ङ्कख्यन्तिताः ॥ १०८ ॥ 

द 

| नः 

व्यङ्गम् चिगताङ््म् | १२००-१ ०७ ॥ 

एवं नानाविधानि gana प्रचुरसाधनसंयुक्तानि कमोणि 

व्याहृव्येदानीं बह्यज्ञानेनैव लोका सुक्तिमधिगच्छेयु्नत॒ कर्मभिरिति व्याहतौमुष- 



4 ayh 

a. यथा SEA: Wal: Wei: स्वर्णमयेर 

तथा बद्धो मवेज्नीवः कमेभिश्वाऽुभेः TH: ॥ 5३० | 
कुर्वाणः सततं कमे Hall HOTA | 

तावन्न खमते det यावत् ज्ञानं a विन्दति ¦ 595 

Ta तच्चविचारेण निष्कामेर्णां 
जायते क्षीणतमसां Best निर्म॑लत्मनाम् i 332 1 

वह्यादितणपयन्तं मायया कस्पितं जगत् | 

aus परं जह्य विदितेवं सुखी भ्वेत् ५१३ ॥ 

विहाय नामरूपाणि नित्ये sei fac | 

परि निधिततस्यो यः स मुक्तः कमेवन्धनात् ॥ 5१४ 

~~ टय 

ees 

मते कर्मणोऽपि छुभादित्यादि। दै दैवि aarti कमणो हताः Teo 

सक्तचेतसो जनाः कर्मश्ङ्खख्यन्त्िताः कमखूपेण निगडेन बद्धाः सन्ना 

ARCA परलोके waka तस्माच शोकात् पुनरिहिाऽऽयान्ति 

मुक्िभाजिनस्तु न मवन्तीद्यथैः 1 १०८- ११० | 

न विन्दति न wat tl 222 ॥ 

ननु मोक्षिकसाधनं ज्ञानं waged तत्राह ज्ञानम्त्यादि | 

awa ब्रह्मणो विचरेण क्षीणतमसाम् क्षीणाज्ञानरूपान्धकाराणास् i 

नि्मलातमनां विमखान्तःकरणानाम् } ११२ ॥ ११३ ॥ 
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न सुक्तिजपनाद्धोमादुपवासङतेरपि । 
बहयैवा ऽहमिति ज्ञाता मुक्तो भवति FETT ॥ ११५ ॥ 

अत्मा साक्षी विभुः पूणः सल्योऽडैतः परात्परः | 
देहस्थोऽपि न देहस्थो ज्ञालैवं मुक्तिमाग् भवेत् ॥ ११६ ॥ 
TEMS सव रूपनामादिकस्पनम् | 
विहाय व्ह्मनिष्ठो यः स मुक्तो नाऽत्र Ga: ॥ 990 0 

मनसा. कटद्पिता मूतिनणां चेन्मोक्षसाधनी । 
ANI राग्येन राजानो मानवास्तदा ॥ ११८ ॥ 

मृच्छिराधातुदार्वादिमूर्तावीश्वरबु्धयः | 

द्िरयन्तस्तपसा ज्ञानं विना मोक्षं न यान्ति ते ॥ ११९ ॥ 

आहारसंयमद्धिष्टा यथेष्टाह्ारतुन्दिखः | 

बरह्यज्ञानविहीनाश्वेन्निष्करति ते asa किम् ।॥ १२० 0 

वायुपणेकणातोयत्रतिनो मोक्षमागिनः । 

सन्ति चेत् पन्नगा मुक्ताः TVA: । १२१ ॥ 

विहायेत्यादि । fra अविनाशिनि frase पूवेरूपापरित्यागिनि 

परिनिश्िवं सम्यक् निर्णीतं तत्वं याथार्थ्यं येन स परिनिधिततत्त्वः 

॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 
आत्मेत्यादि । साक्षी ञ्ुमाद्धुमद्रष्टा ¦ विभुः व्यापकः | पूणः 

अखण्डरूपः | asd: स्वजातीयविजातीयस्वगतभदशूल्यः ॥ ११९६-१ १८ ॥ 

तपसा कृच्छ्चान्द्रायणादिना ॥ ११९ | 

निष्कृतिम् निस्तार | ब्रजन्ति प्राप्नुवन्ति 1 १२० ॥ 222 Ul 



GaGa: 

उत्तमो बह्यसद्धावो SATA मध्यमः | 

सतुतिजपोऽघमो भावो वहिः पूजाऽधमाधमा ।॥ ५२२ ॥ 

योगो जीवात्मनेरेकयं पूजनं SPN: | 

सवै seta विदुषो न योगो न च पूजनम् il ३२३} 

ब्रह्मज्ञानं परं ज्ञानं यस्य चित्ते विराजते | 

कि तस्य sores: ॥ 422 
सदयं विन्ञानमानन्दमेकः वद्येति पर्यतः | 

स्वभावात् बह्यभूतस्य कि पूजा व्यानधारणा ।॥ ३२९ | 

न पपं नेव Ged न स्वर्गो न पुनर्भवः | 

नापि व्येयो न वा व्याता स्वै Bala जनतः ॥ १२६} 

अयमात्मा सदा मुक्तो निरिप्तः सवेवस्तुषु | 

fe तस्य बन्धनं कस्मान्मुक्तिमिच्छन्ति ei: ॥ १२७ 

उत्तम इत्यादि | aaa सत् तद्धननं सर्वमसदित्युत्तमो भावः | उत्तमं 

aad भवतीत्यवमन्वयः । ध्यानभावः ध्यानरूयं भजनम् | १२२ ॥ 

योग॒ इत्यादि | सवै aaa भवतीति विदुषो जानतो जनस्य 
जीवात्मनोरैक्यमेव यागो भवति 1 सेवकेशयोः सेवकेश्वरयोरेकेयमेव पूजनं 
भवति । तद्धितो योगो नास्ति । asa weet नास्ति तस्य 

HW ९२२ ॥ १२० 

सत्यमित्यादि | विज्ञानं विज्ञानस्वरूपम् । एकम् अद्वैतम् ! धारणा 

चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १२५५ ॥ 

न पुनर्भवः न पुनरुसत्तिः ॥ १२६ ॥ 
fafSaq: अनासक्तः HW १२७ ॥ 

re rae) 

ll 
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स्वमायारचितं विश्वमवितक्यं aia | 

स्वयं विराजते तच ह्यधविष्टः परविषए्वत् ॥ १२८ ॥ 
घहिरन्तयथाऽभ्कारां सर्वेषामेव वस्तुनाम् | 

तथेव माति सद्रूप द्यात्मा साक्षी स्वरूपतः ॥ १२९ Ul 
न बास्यमस्ति Soa नात्मनो यौवनं जनुः | 

सदैकरूपथिन्माय्ो विकारपखिजितः ॥ ५३० ॥ 
जन्मयोवनवार्धक्यं देहस्यैव न चाऽऽत्मनः | 
परयन्तोऽपि न प्रयन्ति मायाप्राघ्रतबुदयः ॥ १३१ ॥ 

यथा ₹रारावतोयस्थं रवि पदययनेकघा | 

तथेव मायया देहे कहुधाऽऽत्मानमीक्षते ॥ १३२ ॥ 
यथा सछिख्चा्ल्यं मन्यन्ते तद्रते विधौ | 
तथेव FLATS पदयन्यात्मन्यकोविदाः ॥ ५३३ Il 
घटस्थं यादसां व्योम ge ws area | 
नष्टे देहे aaa समरूपो विराजते ॥ ३४ ॥ 

Tae teed वन्धनमस्त्येव कथमुच्यते अयमात्मा सदासुक्त 
इत्यादि तत्राह स्वमायेत्यादि | अवितक्येम् अनृहुनीयम् ॥ १२८ }} १२९ 1 

जनुः जन्म । जात्मनो वाख्वादेरमावे देतूनाद सदैकरूप इत्याच- 

धेन | १२० ॥ 

तहिं कस्य जन्मादिकं मवति तत्राह जन्मेत्यादि. ॥ १३१ ॥ 

ननु तत्तदेहस्थित आतमा नानारूपः प्रतीयते कथमुच्यते सदेकरूप 

इति तत्राह यथेत्यादि ॥ १३२ ॥ 



चतुदरोह्टासः ४६९ 

आत्मज्ञानमिदं देवि परं मोक्षेकसाधनम् | 
जानन्नेव मुक्तः स्यात् सलं सयं न संशयः ॥ ५३५ | 
न कमणा विमुक्तः स्यान्न सन्तया धनेन वा | 
आतमनाऽऽत्मानमाज्ञाय Ft भवति मानवः ॥ ५३६} 
प्रियो area स्वेषां नात्मनोऽस्त्यपरं प्रियम् । 
रोके ऽस्मिन्नातमसम्बन्धात् भवन्त्यन्ये प्रियाः Ha ॥ १३७ ॥ 
ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं भाति मायया | 
विचाय॑माणे त्रितये आस्सेवैकोऽवरिष्यते ॥ १३८ ॥ 

= ज्ञानमातमेव Pagal gaara चिन्मयः | 
विज्ञाता खयमेवात्मा यो जानाति स आत्मवित् ॥ ५३९ ॥ 
एतत्ते कथितं ज्ञानं साक्षानिर्वाणकारणम् । 
चतुविधावधूतानामेतदेव परं धनम् ॥ १९० ॥ 

श्रीदेव्युवाच । ` | 

दिविधावाश्रमो प्रोक्तौ गार्हस्थो Seer | 
किमिदं श्रुयते चित्रमवधूताश्चतुविधाः ॥ ५४१ ॥ 
gar वेदितुमिच्छामि vara: कथय प्रमो । ̀ ` 
चतुरविधावधूतानां BATT सविरोषतः ॥ १९६२ ॥ 

aga विधौ सङिकुगते चन्द्रे | अकोविदाः अविद्वांसः 1223-2 2 
चतुविधानामवधूतानां रक्षणं विज्ञातुमिच्छन्ती श्रीदेव्युवाच द्विविधावि 

व्यादि ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 
59 



BER महानिर्वाणतन्त्म् 

MAST उवाच | 

 ब्रह्ममन्बोपासका ये ब्राह्मणक्षत्रियाद्यः । 

गृहाश्रमे वसन्तोऽपि ज्ञेयास्ते यतयः प्रिये ॥ ५४३ ul 

पूर्णाभिपषेकविधिना GA ये च मानवाः | 

रोवावधूतास्ते ज्ञेयाः पूजनीयाः कुलाचिते ॥ ५४९ ¦ 
व्राह्मावधूताः Bata खाश्रमाचारवतिनः । 
विदध्युः स्वैकर्माणि मदुदीरितवतमना ti ५४६५ ॥ 

विना बह्या्षितं चेते तथा च््रापितं विना । 
निषिद्मन्नं daa न गृह्णीयुः कदाचन tl १४६ ॥ 

वाह्यावधूतकौलखनां कौटानामभिषकिणाम् । 
पागेव कथितो धमं आचारश्च वरानने ॥ १९६७ ॥ 

सानं Aaa पानं दानं च दाररक्षणम् | 

स्वेमागममार्गेण रोवव्राह्यावधूतयोः ॥ १४६८ ॥ 
sera दिविघः पूर्णपूणेविभेदतः | 
पणेः परमहंसाख्यः oars: प्रिये ॥ १४९ ॥ 

HAAR यदि स्यात् AAAS: | 

तदा Sees तिष्ठन्नासमानं स तु शोधयेत् ॥ १५० ॥ 

श्रीदेव्येवं sia: सन् श्रीसदारिव उवाच ब्रहममन्त्रोपासका य 
इत्यादि ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ 

विदघ्युः SA: ॥ १४५५१४८ Il 
अपरः AG: ॥ १४९१५२३ ॥ 



चतुदशोष्टासः ६७ 

रक्षन खजातिचिहचच FIT कर्माणि कौट्वत् | 
सदा ब्रह्मपरो भूता साधयेत् ज्ञानमुत्तमम् ।॥ 349 ॥ 
ओ त्सन्मन्तमुच्चाये सोऽहमस्मीति चिन्तयन् | 

कुर्यादात्मोचितं कमं सदा AIAG: ॥ १५२ ॥ 
क्वन् कमाण्यनासक्तो नलिनीदटनीखत् | 

यतेताऽऽत्मानमुदतुं TARA: ॥ १५३ ¦: 
ओ तत्सदिति मन्वेण यो यत् कम् समाचरेत् | 

गृहस्थो बाऽप्युदासीनस्तस्या ऽभीष्टाय तेद् मवेत् ॥ १५९ ॥ 
जपो होमः fast च Gea: क्रियाः | 

ओ तत्सन्मन्तरनिष्पन्नाः सम्पूर्णाः Wa GAA: ॥ १५५ ॥ 

किमन्येवेहुभिम॑न्तेः किमन्येभूरिसाधनेः 

बाह्ययेणानेन मन्त्रेण स्वकर्माणि साधयेत् ॥ १५६ ॥ 

सुखसाध्यमबाहुल्यं सम्पूणफट्दायकम् | 
नास््येतस्मान्महामन्तादुपायान्तरमम्बिके ॥ १५७ ॥ 
पुरः प्रदेरो देहे बा टिखिदी धारयेदिमम् | 

गेहस्तस्य महातीर्थं देहः PIA भवत् ॥ १५८ ॥ 

निगमागमतन्ताणां सारातसारतरो मनुः | 
ओं तत्सदिति देवेशि तवाग्रे सत्यमीरितम् ॥ १५९ ॥ 

अथ ओ तत्सदिति aa माहात्यमाह ज” तत्सदिति मन्त्रेणे- 

स्यादिभिः | समाचरेत् कुयात् ॥ १५४-१५७ ॥ 

दमम् ओ तत्सदिति मन्तम् I १५८-१६० ॥ 



BES महानिर्बाणतन्तम् 

वह्मविष्णुमहेशानां भित्वा ताटरिरःरिखाः | 
प्रादुभूतोऽयमों SAA सवैमन्तरोत्तमोत्तमः i) ५६० ॥ 
चतुविधानामन्नानामन्येषामपि वस्तुनाम् | 
मन्तान्यैः AAAS स्याच्चेदेतेन सोधितम् ॥ १६१ ॥ 
ad सवत्र सद्रपं जपंस्तत्सन्महामनम | 
स्वेच्छाचारः शु चित्तः स एव भुवि कौटराट् ॥ ५६२ ॥ 
जपादसय मवेत् सिद्धो मुक्तः स्यादर्थचिन्तनात | 
साक्षाद् वह्यसमो देही साथमेनं जपन मनुम् ।॥ १६२३ ॥ 
त्रिपदोऽयं महामन्तः सर्वकारणकारणम् । 
CAN मन्तस्य VITA: स्वयम् ॥ १६४ ॥ 
युभ्मं युग्मपदं वापि म्रत्येकपद्मेव वा । 
जप्त्वेतस्य महेशानि साधकः सिद्धिमाग् भवेत् ॥ ५६५ ॥ 

| रोवावधूतसंस्कारविधूताखिलकर्मणः । 
नापिदेवेन वा पित्रे नष कत्येऽधिकारिता ॥ १६६ ॥ 
चतुणोमवधूतानां तुरीयो हंस उच्यते | 
त्रयोऽन्ये योगभोगाढ्या मुक्ताः at दिवोपमाः ॥ ५६७ i 
ह॑सो न कुर्यात् elas न वा धातुपरिग्रहम् | 
mead विह्रेन्निषेधविधिवजितः ॥ १६८ ॥ 

चतुरतिधानामित्यादि । चतुर्विधानाम् मक्ष्यचर्व्यरेद्यचोष्याणास् 
॥ १६१-१६५७ | 

अश्चन् MATT: | १६८ II 



चतुदगोह्ासः BES 

त्यजेत् स्वजातिचिह्ानि कर्माणि गृहमधिनाम् | 
तुरीयो विचरेत् क्षौणीं निःसङ्कस्पो Ream: ॥ ५६९ ॥ 
सद्ात्मभावसन्तुष्टः रोकमोहविवजितः | 
निनेकेतस्तितिश्चः eat निरूपद्रवः ॥ ५७० ॥ 
नाऽपणं मक्ष्यपेयानां न तस्य ध्यानधारणाः | 
मुक्तो विरक्तो निदन्दो हंसाचारपरो यतिः ॥ ५७५ ॥ 
इति ते कथितं देवि चतुर्णा कुख्योगिनाम् | 
लक्षणं सविङोषेण साधूनां मल्स्वरूपिणाम् |) १७२ ॥ 
एतेषां दरोनात WANTS परितोषणात् | 
सवेतीथेफलखावाप्तिजायते मनुजन्मनाम् ॥ १७२ | 

परथिव्यां यानि तीथानि पुण्यक्षेत्राणि यानि च | 

कुख्सन्न्यासिनां दहे सन्ति तानि सदा श्रिये ॥ gee ॥। 
ते घन्यास्ते Baa ते पुप्यास्ते Bayes: | 

येरचिताः कट्द्रव्येमीनवेः PSA: ।॥ १७५ I 
agra श्ुचितामस्प्ररयः serra ¦ 
अभक्ष्यमपि भक्ष्यं स्यात् येषां GERM: ॥ १७६ | 

गृहमेधिनाम् गृहस्थानाम् | निरुद्यमः आत्मद्चरीरनिवहथन्यापार- 
दन्यः ॥ ९६९ 1 

सदात्मेव्यादि | भावः चिन्तनम् । निर्निकेतः नियतसततवासद्ल्यः | 

तितिक्चुः सहनश्चीखः ॥ १७०-१७२ | 

अथावधूतानां Awan एतेषाभिव्यादिभिः ॥ १७३ ॥ १७४ ॥ 

कुरुद्रव्येः मद्यादिभिः ॥ १७५ । १७६ i 
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किराताः पापिनः क्रूराः पुलिन्दा यवनाः खसाः | 

सुखयन्ति येषां सस्पशात्ता> विना कोऽन्यमचेयेत् ॥ १७७ | 

PE: SERA: कौलिकान् SAA: | 

येऽर्चयन्ति ABR तेऽपि gar AAS ॥ १७८ ॥ 

ACT परो Tat ART कमलानने | 
अन्यजोऽपि यमाधिय पूतः कौटपदं तरजेत् ॥ १७९ ॥ 

करिपादे विखीयन्ते सवैपाणिपदा यथा | 

per निमज्जन्ति at sara प्रिये ॥ ace ¦! 

अहो पुण्यतमाः कौटखास्तीर्थरूपाः खयं परिये | 

ये पुनन्दयात्मसम्बन्धान् स्टेच्छश्धपचपामरान् ॥ १८५ ॥ 

गङ्गायां पतिताम्भांसि यान्ति mgaat यथा | 

fern arash a गच्छन्ति कौरख्ताम् ॥ १८२ ॥ 
यथाऽणेवगतं वारि न प्रथग्भावमाप्नुयात् | 

तथा PSP AA न भवेयुजनाः प्रथक् ॥ १८३ ॥ 
विप्रा्न्त्यजपयेन्ता दिषदा येऽत्र भूतले । 
ते सर्वे ऽस्मिन् Sarat मवेयुरधिकारिणः ॥ १८४ it 

पुटिन्दाः चाण्डारविगेषाः | खसाः सङ्कर जातिविषेषाः | यदुक्तम् । 
द्धी Wea राजन्यो व्रात्यो सिच्छिविरेव च | 
नरश्च WA शसो द्राविड एव च ॥ इति ॥ १७७ ॥. 
Beart: मांसादिभिः | कुुद्रव्थेः मेः ॥ १७८-१८६ ॥ 



चतुदरोच्छसः ६७१ 

आहूताः कुखधर्मेऽस्मिन. ये भवन्ति पराङ्मुखाः | 
सवेधमेपरिथरष्टास्ते गच्छन्त्यधमां गतिम् । ५८५ ॥ 
प्राथेयन्ति कुलाचारं ये केचिदपि मानवाः | 
तान् उच्छयन कुटीनो ऽपि रौरवं नरकं बजेत् ॥ ०८६ I 
FMS यवनं नीचं मला Baas । ` 

कौर न कुर्यात् यः HS: सोऽघमो यात्यधोगतिम् ॥ ५८७॥ 

रताभिषेकात् यत् पुण्यं पुरश्र्यारातैरपि । 
तस्मात् कोटिगुणं पुप्यमेकस्मिन् कौलिक छते ।॥ ५८८ ॥ 
ये ये वर्णाः fat सन्ति ययद्धमेमुपा्िताः | 
कौला भवन्तस्ते TWAT यान्ति परे पदम् | ५८९ ॥ 
रोवधर्माध्िताः कोटाः तीर्थरूपाः रिबात्मकाः | 
SRA श्रद्धया प्रेम्णा पूज्या मान्याः परस्परम् ॥ ५९० ॥ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन तवभ्रे सत्यमुच्यते | 

भवाब्धितरणे ag: poral हि नापरः ॥ 989 Il 

feared dara: स्वँ क्षीयन्ते पापसच्याः | 

दह्यन्ते SAIS कुटधमेनिषेवणात् ॥ १९२ ॥ 

सत्यत्रता ब्ह्मनिष्ठाः कृषयाऽऽहूय मानवान | 

 पावयन्ति Sern ज्ञेयाः कौलिकोत्तमाः ॥ १९३ ॥ 
इति ते कथितं देवि सर्वधमविनिणेयम् 1 
महानिर्वाणतन्तसय पूर्वार्धं रोकपावनम् ॥ १९४ ॥ 

अवज्ञया तिरस्ियया ॥ १८७--१९४ ॥ ̀  
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य इदं श्रणुयाचित्यं श्रावयेदपि मानवान् | 
aay: सोऽन्ते निर्वाणमाप्नुयात् ॥ ५९१५ ॥ 
सवागमानां तन्ताणां सारात्सारं परात्परम् | 
TRISH ज्ञाता जायते aaa ॥ १९६ ॥ 
किन्तस्य तीथेश्रमणेः किः यन्ञेज्यसाधनेः | 
जानन्नेतन्महातन्तं कम॑पारोविस॒च्यते | 5५९७ ॥ 
सं विज्ञः सवेडाखेषु सर्वधर्मविदां वरः | 
स ज्ञानी saa साधुयं एतदेत्ति see ॥ ५९८ ॥ 
अलं वेदेः पुराणश्च स्मरतिभिः संहितादिमिः ¦ 
किमन्येबेहुभिस्तन्तैर्छातेदं सर्वविद्धवेत् ॥ १९९ ॥ 
आसीद् गुह्यतमं यन्मे साधनं ज्ञानस॒त्तमम् | 
तव प्रशन तन्त्रेऽर्मिस्तत् सवै सुपरकारितम् ॥ २०० ॥ 
यथा तं वह्मणः ata प्राणाधिक्ा परा | 
महानि्वाणतन्तरं मे तथा जानीहि सुनते ॥ २०१ ॥ 
यथा नगेषु हिमवान तारकासु यथा शादी | 
मास्वांस्तेजःसु तन्वेषु तन्राजमिदं तथा ॥ २०२ ॥ 
TAT तन्तं बह्य्ञनेकसाधनम् | 
पटित्वा पाटयिदाऽपि बह्यज्ञानी waa: ॥ २०३ ॥ 
विद्यते यस्य भवने सर्वतन्वोत्तमोत्तमम् | 
न तस्य वंरो देवेशि agate कर्हिचित् Ree ॥ 

अथ महानिवांणतन्त्रस्य माहात्म्यमभिधत्ते य इदं श्रणुयाननित्य 
मिव्यादिमिः 11 १९.५-२०१ ॥ 
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अक्ञानतिमिरान्धोऽपि मखः कमेजडोऽपि वा | 
नयृण्वन्नेतन्महातन्वं क्मबन्धादिमुच्यते ॥ २०९ ॥ 
एतन्तन्तस्य पटनं श्रवण पूजनं तथा | 

qq WAM at केवव्यद्ायकम् ।॥ २०६ ॥ 
उक्तं बहुविधं. तन्तमेकेकाख्यानसंयुतम् | 

सर्वघर्मौन्वितं तन्वं नातःपरतरं कचित् ॥ २०७ ॥ 
Tash भूचकज्योतिश्चक्समन्वितम् | 
पराघेमस्य यो वेत्ति स स्वज्ञो न संदायः ॥ २०८ ॥ 
पराधेसहितं Wey जानन्नरो भवेत् | 
त्रिकाट्वार्तो बैोक्यत्रत्तान्तं कथितुं क्षमः ॥ २०९ ॥ 
सन्ति तन्त्राणि बहुधा ara विविधान्यपि | 
महानिवाणतन्वस्य कलां नार्हन्ति षोडङीम् ॥ २१० ॥ 
महानि्वणतन्त्रस्य माहात्म्यं किं वीमि ते 
विदितवेतन्महातन्वं बह्यनिर्वाणमाप्नुयात् ॥ २११ ॥ 

इति श्रीमह्ानिर्गाणतन्त्े सर्वतन्वोत्तमोत्तमे सर्वधर्मनिर्णयसररे श्रीमदाव्यासदारिवरसंवादे 

Tans दिवरिङ्गस्थापनचतुर्विधायधूतविवरणकथनं नाम चतर्दशोच्छसः | 

समाप्रोऽयं पूवधिः | 

तेजः तेजस्विषु ।॥ २०२-२११ ॥ 

इति श्रीमहानिर्वाणतन्बदीकायां चतुदंशोडासः | 


